MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Zákostelní 720
Planá nad Lužnicí
PSČ 391 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti města Planá nad Lužnicí v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ)
za rok 2020
a) Počet podaných žádostí o informace a podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-

Počet žádostí o informace dle InfZ, které město obdrželo v roce 2020

5

-

Počet poskytnutých rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
-

Žádné odvolání proti rozhodnutí nebylo podáno.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů právního zastoupení
-

Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
-

Výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
-

Žádná stížnost podle § 16a InfZ nebyla podána.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Město Planá nad Lužnicí jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k jeho
působnosti dle InfZ. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace
vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány. Počet těchto žádostí není dle
ustanovení § 13 odst. 3 InfZ součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

Při přijímání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace je postupováno dle § 14 InfZ.

IČO : 00252 654
Bankovní spojení : ČS Tábor, č.ú.: 0701419349/0800

Telefon : 381/2911 67-68

Poskytnuté informace na žádost byly zveřejněny dle § 5 odst. 3 InfZ na webových stránkách města
www.plananl.cz a zveřejňuje se na úřední desce městského úřadu do 31.3.2021 a způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách města www.plananl.cz po dobu 5ti let.

V Plané nad Lužnicí dne 26.2.2021

Ing. Jiří Šimánek
starosta města

