
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.: +420 547 426 811   

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

o činnosti Města Rajhrad v oblasti poskytování informací  

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

(dále též jako SvInf) 

V průběhu roku 2020 bylo podáno celkem dvanáct písemných žádostí o informace dle SvInf, 

všechny byly vyřízeny sdělením bez poskytnutí výhradní licence. K žádné z došlých žádostí nebylo 

vydáno správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti a jedna žádost byla při vyřizování odložena, 

neboť nesměřovala do působnosti města. Tři žádosti z celkového počtu vyřizoval stavební odbor 

Městského úřadu Rajhrad, devět žádostí bylo vyřízeno v samostatné působnosti města. 

Na postup při vyřizování žádosti dle SvInf byla podána jedna stížnost, která byla shledána 

bezpředmětnou, neboť se žadatel stížností k obsahu sdělení k jedné žádosti domáhal dokumentu, 

který mu byl poskytnut na základě jiné samostatné žádosti. Šlo o žadatele, který kromě další 

korespondence podal v roce 2020 celkem pět žádostí dle SvInf. Všechna sdělení k došlým 

písemným žádostem dle SvInf jsou trvale zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup  

dle § 4a odst. 2 písm. e) a f).  

I. § 18, odst. 1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet podaných žádostí o informace:    12 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 
 

II. § 18, odst. 1, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0  
 

III. § 18, odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0  
 

IV. § 18, odst. 1, písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Výčet poskytnutých výhradních licencí:    0 
 

V. § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. 

Počet stížností podaných podle § 16a:    1 
 

VI. § 18, odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. 

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

Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad  

Rajhrad 8. ledna 2021 
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Mgr. František Ondráček, v. r. 
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