
Obec Rozdrojovice 

Na Dědině 7, Rozdrojovice , 664 34          IČ   00 282 499       DIČ CZ 00 282 499 

         

Výroční zpráva o informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., 

O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2022 

 

1.Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí  žádosti.- § 18 odst. 

1 písm.  a) zákona č. 106/1999 Sb. 

 

V průběhu roku 2022 obec obdržela  celkem  7 písemných  žádostí o poskytnutí informace a nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 106/1999 Sb. 

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí  žádosti. 

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zák. č.106/1999 Sb. 

Soud nepřezkoumával žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4.Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich řízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. 

Nebyla podána žádná stížnost. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 

Sb.  

Položené dotazy se týkaly:   

1. dotaz na dodavatele energie pro obecní majetek a příspěvkové organizace za říjen r. 2021 

2. dotaz na investiční plány obce v r. 2022 a jejich financování 

3. dotaz nevztahující  se k působnosti obce Rozdrojovice 

4. dotaz nevztahující  se k působnosti obce Rozdrojovice 

5. dotaz na Darovací smlouvu o smlouvě budoucí -Sdružení vlastníků a spoluvlastníků „U Kříže“ 

6. dotaz na správce místní komunikace - Rozdrojovice, ulice Šafránka 

7. dotaz na správce místní komunikace - Rozdrojovice, ulice Šafránka 

 

     

 

V Rozdrojovicích 17.1.2023     Ing. Daniel Stráský 

              Starosta obce 


