
Město R a j h r a d  
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, okres Brno-venkov 

IDDS: rrebbtj; HTTP://www.rajhrad.cz 

E-MAIL: mesto@rajhrad.cz; TEL.: +420 547 426 816   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

o činnosti Města Rajhrad v oblasti poskytování informací  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

V průběhu roku 2019 bylo podáno celkem 7 žádostí o informace dle SvInf, z nichž 6 bylo vyřízeno 

sdělením bez poskytnutí výhradní licence a 1 postoupena k vyřízení příslušnému správnímu 

orgánu. K žádné z došlých žádostí nebylo vydáno správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti a žádná 

žádost nebyla při vyřizování odložena. Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování 

žádosti dle SvInf. Informace na žádost dle SvInf byly zveřejněny způsobem umožňující dálkový 

přístup dle § 4a odst. 2 písm. e) a f). 3 žádosti vyřizoval stavební odbor Městského úřadu Rajhrad,   

4 žádosti byly vyřízeny v samostatné působnosti města.  

I. § 18, odst. 1, písm. a)  

Počet podaných žádostí o informace:    7 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 
 

II. § 18, odst. 1, písm. b) 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0  
 

III. § 18, odst. 1, písm. c) 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0  
 

IV. § 18, odst. 1, písm. d) 

Výčet poskytnutých výhradních licencí:    0 
 

V. § 18, odst. 1, písm. e) 

Počet stížností podaných podle § 16a:    0 
 

VI. § 18, odst. 1, písm. f) 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: www.rajhrad.cz; 

Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad  

Rajhrad 25. ledna 2020 

 

OTISK RAZÍTKA 

Mgr. František Ondráček, v. r. 

starosta 

 



Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. 

2019 

• 11. prosince 2019 - sdělení 3103/2019/MP 
• 9. září 2019 - sdělení 2183/2019/MP 
• 29. srpna 2019 - sdělení 2076/2019/MP 
• 27. června 2019 - sdělení 1656/2019/No 
• 19. února 2019 - sdělení 553/2019/No 
• 24. ledna 2019 - postoupení 214/2019/Ca 
• 8. ledna 2019 - sdělení 65/2019/MP 

http://novy.rajhrad.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace/informace-poskytnute-dle-zakona-c-1061999-sb/ 

RM 17/7g/2020 

DOLOŽKA - POTVRZENÍ Zveřejnění na ÚD a ÚED:  razítko 

 
Vyvěšeno dne: 
 
Svěšeno dne:  
 

 
 
 
 

Sabina Sklenářová 

 

 


