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Výroční zpráva obce Jankov za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací 
 

V souladu s ust. §5, odst.1, písm. g) a § 18, odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Obec Jankov,  povinný subjekt dle §2, odst.1 

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhrnnou 

zprávu o své činnosti v oblasti informací za kalendářní rok 2019. 

   

1. Základní informace 

1.1. Počet podaných žádostí o informace 

       V roce 2019 bylo obci podáno 6 písemných žádostí o poskytování informace podle zákona  

       č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

       Žádosti vyřídil obecní úřad. 

1.2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

       V roce 2019 nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

1.3. Počet podaných odvolání  proti rozhodnutí 

       V roce 2019 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí 

1.4. 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 řízení o právech a povinnostech podle tohoto  

       zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

       V roce 2019 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí  

       obce Jankov o odmítnutí žádosti o poskytování informace.  V roce 2019 obec Jankov  

       nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle  

       zákona č.106/1999 Sb. 

1.5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní  

       Licence. V roce 2019 nebyla poskytnuta žádní výhradní licence. 

1.6. Počet stížností podaných dle §16a, důvod jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 

       V roce 2019 byla nebyla podána žádná stížnost. 

 

2. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu   

     k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Název : Obec Jankov 

Sídlo:  Na Náměstí 14, Jankov 

IČ: 00231916 

Telefon: 317833209 

Email: info@obecjankov.cz 

ID datové schránky: yd28p7 

 

2.1. Výroční zpráva byla zpracována v souladu s 18, odst.1 z,..č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Jankově 31.1.2020 

 

Bc.Jitka Jonsztová, starostka obce Jankov 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.2.2020 

Svěšeno z úřední desky 5.3.2020 
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