Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje MČ Praha-Klánovice výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021:
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo podáno celkem 23 žádostí. Ve 1 případech bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Z uvedeného důvodu není k dispozici opis podstatných částí příslušného
rozsudku soudu a nebyly vynaloženy žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona, a to z důvodu nesouhlasu s rozsahem odpovědi na žádost. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu MHMP, který nařídil
žádost vyřídit.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Občanům jsou v souladu s § 5 odst. 2 zákona na úřední desce ÚMČ Praha-Klánovice i na webových stránkách zpřístupněny dokumenty městské části, zejména koncepční, strategické a programové povahy, a to tak,
aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. Dalším zdrojem informací je Klánovický zpravodaj.
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