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Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2022 

Město Kojetín, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje výroční zprávu za předcházející 
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona: 

a počet podaných žádostí o informace 22 

b počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 

c počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

d 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 

žádný rozsudek 
v uvedené věci 
nebyl v roce 2022 
vydán 

e výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění 
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 

výhradní licence 
v roce 2022 nebyly 
poskytnuty 

f počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a 
stručný popis způsobu jejich vyřízení 

3x stížnost: 
1x stížnost ze dne 
03.01.2022 proti 
postupu SO při 
vyřizování žádosti 
(SO žádal úhradu 
nákladů za 
vyhledávání 
informací, žadatel 
s touto nesouhlasil) 
– předáno na KÚOK 
– KÚOK zamítl 
úhradu nákladů SO 
– 19.01.2022 SO 
informace bezplatně 
poskytnul 
 
1x stížnost ze dne 
14.02.2022 na 
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postup SO při 
vyřizování žádosti 
(na nečinnost SO 
v rámci stavebního 
řízení) – 21.02.2022 
SO poskytnuta 
informace a 
objasněny 
skutečnosti, které 
prokazují, že SO 
není v předmětné 
věci nečinným 
 
1x stížnost ze dne 
15.02.2022 na 
postup SO při 
vyřizování žádosti a 
na nesprávný úřední 
postup (při evidenci 
došlých dokumentů) 
- 21.02.2022 SO 
poskytnuta 
informace a 
objasněny 
skutečnosti, které 
prokazují, že SO 
v předmětné věci 
konal v souladu 
s legislativou ČR 

g další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 4x celá žádost 
odložena (žádosti se 
nevztahovaly do 
působnosti 
povinného subjektu) 
 
1x žádost ze dne 
07.12.2022 – v části 
žádosti informace 
poskytnuta, v části 
žádosti odloženo (v 
této části se žádost 
nevztahovala do 
působnosti 
povinného subjektu) 

Zpráva byla projednána Radou města dne 11.01.2023, usn. č. R 123/01-23 
 
 
 
Bc. Jiří Stav 
tajemník městského úřadu 
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