
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Úřadu městského obvodu Svinov a jeho orgánů v oblasti 

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

pozdějších předpisů 

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o informacích") se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Úřadu 

městského obvodu Svinov (dále jen „úřad“) a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona o 

informacích. 

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

a) počet podaných žádostí o informace:  7 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:  0 

 3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 0 

Ve sledovaném období nebyl soudem veden  žádný přezkum zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace povinným subjektem, tedy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle 

zákona nebyly vynaloženy žádné náklady. 

 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

nebyly poskytnuty žádné výhradní licence 

5. údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost"): 

 počet podaných stížností:  0 

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informací: 

a) 0 žádosti byly  vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci 

b) 0 žádosti byly poskytnuty s finanční úhradou 

c) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k oblastem nájemních vztahů, financí, investic a 

k stavebním projektům Městského obvodu Svinov 

d) z celkového počtu 7 žádostí bylo vyřízeno:  

- přímým poskytnutím: 7 žádostí, 

- odloženo bylo: 0 

- odmítnutím: 0 

Ostrava 14.2.2018 

Tato výroční zpráva byla schválena Radou městského obvodu Svinov dne 20.02.2018 usnesením č. 

1904/RMOb-Svi/1418/106 a je zveřejněna na úřední desce Městského obvodu Svinov a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup tj. na internetové adrese www.svinov.ostrava.cz 

 


