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Výroční zpráva  Obce Džbánov o poskytování informací za rok 2017 podle 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Podle §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, je obci Džbánov jako povinnému subjektu uložena povinnost vydat a zveřejnit 
výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. 
 
Zpráva má obsahovat: 
 
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence, 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení, 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 
 
 
Ad a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
žadatelé podali v roce 2017 sedm žádostí o poskytnutí informace, Obec Džbánov nevydala 
žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 
Ad b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
v roce 2017 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí. 
 
Ad c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 
v roce 2017 nebyl vydán žádný rozsudek soudu. 
 
Ad d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence:   
v roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
Ad e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 
jejich vyřízení: 
v roce 2017 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 
 
Ad e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná formou odpovědi na konkrétní žádost 
nebo prostým zveřejněním. Informace jsou zveřejňovány na úředních deskách členských 
obcí a prostřednictvím webové stránky svazku (www.dzbanov.cz). 
 
 
Ve Džbánově 
dne 19.02.2018 
Ing. Ladislav Lisa 
starosta obce 
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