
 

Výroční zpráva městyse Velký Újezd 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021 

 

 Úřad městyse Velký Újezd poskytuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) veřejnosti informace.  

 Při své činnosti se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, interním předpisem „Směrnicí obce Velký Újezd k zajištění 

splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.“, kterou schválila Obecní rada 

Velký Újezd dne 13. 3. 2000. 

 Podané a stanoveným způsobem evidované žádosti o informace podle zákona vyřizuje 

příslušná osoba úřadu městyse. Od 20. 4. 2015 je vedena elektronická evidence - zveřejňování 

dotazů a odpovědí. 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., vydává úřad městyse tuto zprávu 

o své činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2021: 

1. V roce 2021 byla úřadu městyse podána celkem 1 písemná žádost o informace (dle 

zákona č. 106/1999 Sb.).  

Žádost o informace byla vyřízena ve lhůtě, bezplatně.  

2. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

a) V podané žádosti bylo žádáno o informaci, zda městys vede exekuce na 

vymáhání poplatků za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona  

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po nezletilých povinných. 

b) Kromě žádostí o informace uvedené v odst. 1 této výroční zprávy vyřizoval 

úřad městyse přímo (bez evidence) řadu dalších žádostí o informace. Jednalo 

se o „jednoduché“ žádosti, dotazy k činnosti městyse a úřadu, které byly 

podány ústně při osobních návštěvách žadatelů, telefonicky, e-mailem. Byly 

vyřizovány bez záznamu (viz čl. 5 „Směrnice obce Velký Újezd“). Informace 

různého obsahu jsou také poskytovány prostřednictvím webových stránek 

městyse – bez archivace a evidence.  

c) Pokud jde o hrazení nákladů souvisejících s poskytováním požadovaných 

informací (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb.) - jednalo se o poskytnutí informací, 

které nevyžadovaly delší přípravu spojenou s vyhledáním a zpracováním 

podkladů, proto byly poskytnuty bezplatně. 

d) Při vyřizování žádostí o informace v osobním nebo telefonickém kontaktu s 

žadatelem je uplatňován postup - pozorně vyslechnout požadavek a náležitě ho 

vyřídit. 

 

 

Ve Velkém Újezdě dne 5. 1. 2022 

 

 

 

                                      Ing. Josef   J e l e n    

                                         starosta   

                          městyse Velký Újezd 
 

 

 

Úřední deska poř. č. 2/2022 

Zveřejněno, vyvěšeno dne 5. 1. 2022 

Sejmuto dne  


