
Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Rýmařov v oblasti poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 18 
odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.  
V průběhu roku 2015 obec obdržela celkem 12 písemných žádostí o poskytnutí informace. Nebylo 
vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – § 18 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 106/1999 Sb.  
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.  
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.  
Nebyly podány žádné stížnosti na způsob vyřízení informace. 
 
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 
106/1999 Sb.  
V případě písemných žádostí o poskytnutí informace nebyla vyžadována úhrada nákladů podle § 17 
zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Ve srovnání s předchozím rokem je počet písemně podaných žádostí o 240 % vyšší. 
Položené dotazy se týkaly především oblasti dopravy, životního prostředí a záležitostí týkajících se 
fungování a chodu městského úřadu. 
 
Úřad povinný subjekt informuje ve svém sídle na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 
na místě všeobecně přístupném, kde je možnost pořízení jejich kopie v souladu s § 5 odst. 1 zákona. 
Webová stránka obce (www.rymarov.cz) poskytuje občanům velké množství informací o činnosti 
orgánů obce; ve zvláštním oddíle »Povinně zveřejňované informace« jsou umístěny všechny povinně 
zveřejňované informace. 
 
 
 
Zpracovala Ivana Pilatíková 
 
V Rýmařově dne 17.02.2016 
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