
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    V Plavsku 17. 2. 2021 

Obec Pl avsko
Obec Plavsko č.p. 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou

    384 390 857                               ou@plavsko.cz

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2020 
S odkazem na příslušná ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém 
pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a 

právnických osob za poskytnutí informací. 
 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde každý povinný subjekt 
musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem dané údaje 

 

Obec Plavsko předkládá „Výroční zprávu za rok 2020“ 

a) Podané žádosti o informace: 

V roce 2020 nebyla podána na Obecní úřad Plavsko žádná žádost /písemně ani elektronickou poštou/ 

o poskytnutí informací.   

b) Podané odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – soudní přezkum vydaných rozhodnutí: 0 

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona, bez uvádění osobních údajů: 

Sankce za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb., nebyla uložena. 

e) Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 

Za poskytování informací bylo v roce 2020 vybráno celkem 0,- Kč. 

 

V průběhu roku 2020 starosta obce, místostarosta a účetní obce poskytli potřebné množství ústních, 

telefonických, písemných informací osobám a institucím, které se na OÚ obrátili, i když se přímo ve 

svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím neodvolávali. Informace 

byly poskytnuty bez úhrady.  

       Informace jsou občanům sdělovány na úřední desce a webových stránkách. Webová stránka obce 

(www.plavsko.cz) poskytuje občanům informace o činnosti orgánů obce a jsou zde zveřejňované 

všechny povinné informace. 

Výroční zprávu zpracovala: Michaela Hubingerová-účetní obce 

Výroční zprávu odsouhlasil: František Boček–starosta obce 

Projednáno na zastupitelstvu obce Plavsko dne 17. 2. 2021 

 

František Boček starosta obce 

 

Vyvěšeno: 18. 2. 2021        Sejmuto: 18. 3. 2021

          

Ve stejné době zveřejněno i v el. podobě na webových stránkách obce (www.plavsko.cz). 

http://www.plavsko.cz/

