MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

Č.j.: MERJ 513/21/TAJ
V Rájci-Jestřebí dne 18.02.2021

Výroční zpráva města Rájec-Jestřebí za rok 2020
podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Rájec-Jestřebí jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje žadatelům informace na
základě zaslané žádosti nebo zveřejněním informací na úřední desce, hlášením místním
rozhlasem, prostřednictvím měsíčníku Zpravodaj města Rájec-Jestřebí, pomocí aplikace
Mobilní rozhlas. Nejvíce informací je podáváno zaměstnanci úřadu žadatelům osobně nebo na
základě telefonických dotazů. Potřebné informace je také možné získat na webové stránce
města www.rajecjestrebi.cz.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2020 obdržel Městský úřad Rájec-Jestřebí 3 žádosti o informace podle shora
citovaného zákona. Všem žádostem bylo vyhověno a požadované informace byly
poskytnuty.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2020 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tudíž nebylo podáno ani
žádné odvolání.
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 byly v této souvislosti vynaloženy:
V roce 2020 nedošlo k soudnímu přezkumu žádného rozhodnutí Městského úřadu RájecJestřebí podle shora citovaného zákona, v této souvislosti tedy nebyly vynaloženy žádné
výdaje.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
Výhradní licence nebyly poskytnuty.
e) Počet stížností podaných podle § 16a:
Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a shora citovaného zákona.
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f) Další informace vztahující se k uplatňování citovaného zákona:
V souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona byly poskytnuté informace
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města RájecJestřebí.
Výroční zprávu schválila Rada města Rájec-Jestřebí usnesením č. 3 na svém jednání dne
22.02.2021.

Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M. v. r.
tajemnice
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