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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

o činnosti Obce Borovnice a jejích orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, za rok 2021 (č.j. BOR/33/2022/et) 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, předkládá Obec 

Borovnice tuto Výroční zprávu za rok 2021: 

 

 1. Počet podaných žádostí o informace: V kalendářním roce 2020 nebyly u Obecního úřadu Obce Borovnice 

podány žádné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Obecní úřad Obce Borovnice nevydal rozhodnutí o 

odmítnutí (odložení) žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Žádné odvolání podané nebylo. 

 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:  V kalendářním roce 2021 nebyly ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydány žádné rozsudky 

soudů. 

 

5. Přehled všech výdajů, které Obec Borovnice vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

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

předpisů:  V kalendářním roce 2021 Obec Borovnice nevynaložila výdaje v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, neuzavřela žádnou licenční ani podlicenční smlouvu, neposkytla tedy výhradní licenci. 

 

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Proti postupu Obce 

Borovnice a jejích orgánů nebyla v kalendářním roce 2021 podána žádná stížnost podle § 16a zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 

Agendu vztahující se k  žádostem o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vede Obecní úřad Obce Borovnice. Uvedený úřad zaevidoval 

každou písemnou žádost včetně žádostí podaných elektronicky. Žádost byla vyřízena Obecním úřadem Obce 

Borovnice ,jehož náplně činnosti se týkala.  

Ústní podání se neevidovala a o poskytnutí informací se nepořizoval záznam. Tyto žádosti vyřídil zaměstnanec 

Obecního úřadu Obce Borovnice, jemuž byly požadované informace vzhledem k obsahu jeho pracovní náplně 

známy. Pokud nebylo možné požadované informace na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména 

informace rozsáhlé, byl žadatel zpravidla vyzván, aby podal žádost písemně. 

 

 Výroční zpráva je zveřejněna na pevné úřední desce v obci a v elektronické podobě na webových stránkách 

obce v sekci povinných informací. 

 

 

 V Borovnici  dne    26. 01. 2022                                                        

 

 

 

                                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                                             Eva Tajbrová           

Vyvěšeno dne: 26.01.2022                                                                           starostka obce Borovnice 

 

sejmuto dne:  
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