
VÝROČNÍ ZPRÁVA  
města Jindřichův Hradec  

o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 
vydaná na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
 

I. 

Město Jindřichův Hradec je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“).  

Město Jindřichův Hradec vede agendu související s vyřizováním žádostí o poskytování informací 
podle InfZ (dále jen „žádosti“) prostřednictvím právního oddělení odboru kanceláře starosty.  

Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 InfZ a čl. VIII Směrnice č. 3/2016  
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
kterou schválila Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením č. 113/5R/2016 dne 10. 2. 2016, 
vydává Výroční zprávu za rok 2019 v oblasti poskytování informací, jejíž obsahové náležitosti jsou 
stanoveny v § 18 odst. 1 InfZ.  
 

II. 

V roce 2019 bylo: 

- podáno třicet devět písemných (listinných i elektronických) žádostí,  
- třiceti třem žádostem vyhověno (z toho vyhověno jedné žádosti z roku 2018) 
- u sedmi žádostí vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, 
- u šesti žádostí vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (mimo to u jedné 

žádosti z roku 2019 bylo v zákonné lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace v roce 2020, proto není toto rozhodnutí součástí výroční zprávy za rok 2019), 

- u jedné žádosti podáno odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti  
o poskytnutí informace (odvolání žadatele bylo krajským úřadem jako odvolacím orgánem 
zamítnuto a napadené rozhodnutí povinného subjektu potvrzeno) 

- u jedné žádosti vydáno sdělení o odložení podle § 14 odstavec (5) písm. a), neboť žadatel 
nedoložil v zákonem stanovené lhůtě, po řádně zaslané výzvě, údaje nutné k vyřízení žádosti, 
přičemž tato žádost byla podána koncem roku 2018, avšak sdělení o odložení bylo vyhotoveno 
a zasláno v zákonné lhůtě v roce 2019. 

V roce 2019 nebylo/y: 

- vedeno žádné soudní řízení vztahující se k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti vydaného městem Jindřichův Hradec jako povinným subjektem, 

- poskytnuty žádné výhradní licence 
- podány žádné stížnosti podle ustanovení § 16a InfZ. na postup při vyřizování žádosti  

o informace. 
 

Veškeré informace, které byly povinným subjektem poskytnuty, jsou zveřejňovány způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, a to na oficiálních 
webových stránkách města Jindřichův Hradec.  
 

III. 

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 schválila Rada města 
Jindřichův Hradec dne 12. 2. 2020 svým usnesením č. 145/5R/2020.  

 

              v. r. 
Ing. Stanislav Mrvka  
           starosta 


