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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE 

ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2022 o činnosti města Český Brod v oblasti 

poskytování informací. 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

- počet podaných žádostí o informace 29 

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2 

- počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 4 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    3 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

- žádný rozsudek nebyl v roce 2022 vydán 

- přehled výdajů: 0 Kč 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

- výhradní licence v roce 2022 nebyly poskytnuty 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení: 

- počet podaných stížností  1 

- stížnost na postup povinného subjektu z důvodu neúplného poskytnutí požadovaných informací; 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým byl potvrzen postup povinného subjektu při 

vyřizování žádosti (stížnost není důvodná, neboť žadatelka má požadované informace k dispozici) 

  

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 

Průběžně jsou neformálně poskytovány informace na základě ústně podávaných žádostí. 

 

V Českém Brodě dne 16. 1. 2023 

 

Mgr. Klára Uldrichová, MPA  

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ 
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