
Výroční zpráva za rok 2015 – poskytování informací 

Obec Mouřínov 

685 01  Bučovice 

V ý r o č n í z p r á v a 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 

2015 

Výroční zpráva  je zpracována na základě povinnosti vyplívající z ustanovení § 18, zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.  
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti § 18, odst. 

1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

V průběhu roku 2015 obecní úřad obdržel 3 písemné žádosti o poskytnutí informace a nevydal žádné 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti  nebo její části.  
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18, odst. 1, 

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. 
 
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti  o poskytnutí informace. 
 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  výhradní 

licence 

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  
 
5. Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

V průběhu roku obecní úřad neobdržel žádné stížnosti. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18, odst. 1, písm. f) zákona č. 

106/1999 Sb. 

V roce 2015 obecní úřad neobdržel žádosti o další informace. 

 

Obecní úřad Mouřínov poskytuje v průběhu roku informace občanům ústně nebo telefonicky, 
dotazy se týkají informací, které jsou v pracovní náplni jednotlivých pracovníků. 
 
V Mouřínově dne 20. 2. 2016                                                      Vladislav Horák  
       Starosta obce Mouřínov 


