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VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2021
Činnost MČ Praha – Lysolaje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
▪ počet podaných žádostí
▪ počet vyřízených žádostí
▪ počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o odmítnutí žádosti
▪ počet odvolání proti rozhodnutí
▪ počet kladně vyřízených odvolání
▪ počet zamítnutých odvolání
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• Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti 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:
Žádné soudní řízení v roce 2021.
• Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence:
Žádné výhradní licence nebyly v roce 2021 poskytnuty.
• Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení.
Počet: 1
Důvody podání: Při poskytování informací v samostatné působnosti zákon nebrání tomu,
aby žádost o poskytnutí informací vyřídil úřad, a to i v případě, že žádost byla směřována
vůči jinému orgánu.
Způsob vyřízení: Magistrát hl. m. Prahy, jakožto nadřízený orgán, v 1 případě povinnému
subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil.
Podle § 13, odst. 3 se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se
týkají pouze evidovaných žádostí. Evidují se písemné žádosti o informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V Praze – Lysolajích dne 14. 1. 2022
Ing. Petr Hlubuček
starosta
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