
Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice 
__________________________________________________________________________ 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020 
 
Obec Sudice vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona“), Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu 
v Sudicích v oblasti poskytování informací za rok 2020. 
 
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace  5 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  2 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí  1 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace  

 0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 

0 

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně 
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení 

7 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

 
 
g) Počet stížností podaných podle §16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení 
 
Žádost o informaci přijata dne 19. 2. 2020 

- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci podána na obecní úřad. Žadateli 
bylo odpovězeno. 

- Podáno odvolání proti vyjádření ke stížnosti, bylo předáno na krajský úřad JMK.  
- Poté stížnost na neposkytnutí informace a sdělení o prošetření podání. Stížnost 

podána žadatelem přímo na Krajský úřad JMK. 
- Žadateli bylo odpovězeno. 

Žádost o informaci přijata dne 13. 6. 2020 
- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci – neposkytnutí informace. Žadateli 

bylo odpovězeno. 
- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, žadateli bylo odpovězeno, spis 

předán na Krajský úřad JMK.  
- Část žádosti byla odmítnuta. Proti tomuto bylo podáno odvolání proti sdělení 

požadované informace a rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Spis předán na Krajský 
úřad JMK, ten potvrdil postup obce.  

Žádost o informaci přijata dne 26. 6. 2020 
- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Žadateli bylo odpovězeno. 
- Stížnost na výměr výše poplatku. Spis byl předán na Krajský úřad JMK, JMK částku 

snížil.  
- Podána stížnost na postup při vyřizování žádosti, žadateli bylo odpovězeno a žádost 

byla částečně odmítnuta. 
- Část žádosti byla odložena. 

 



 
i) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
Nejsou. 
 
 
 
 
 
V Sudicích dne 26. 2. 2021 
 
Ing. Olga Dočkalová                
starostka  
 
 
Josef Roupa 
místostarosta            


