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Výroční zpráva 
 

 

 

o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za období roku 

2021 

 

Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením§ 

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

Z celkového počtu 10 žádostí o informace bylo 7 žádostí vyřízeno kladně, 2 žádosti byly 

odloženy, 1 žádost byla odmítnuta. 

 

 V roce 2021 přijal povinný subjekt Město Nepomuk celkem 10 žádostí o informace. 

             Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí. 

 Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo podáno žádné odvolání. 

 Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

nebylo soudně přezkoumáno. 

 V r. 2021 byly uzavřeny 2 licenční smlouvy. 

 Ve sledovaném období byla podána žádná  stížnost podle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., 

která, byla v zákonné lhůtě vyřízena povinným subjektem.       

 Při obdržení žádosti o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

a dle vnitřní směrnice. Odpovědi jsou zveřejňovány na úřední desce a webových 

stránkách města. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou Města Nepomuk dne 10. 1. 2022, 

číslo usnesení USN-R4-1472/2022, zveřejněna na úřední desce a stránkách města 

Nepomuk. 

Příloha: 

   - Evidenční kniha žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., rok 2021 

V Nepomuku dne 10. 1. 2022 

 

Ing. Ivana Šiftová 

tajemník MěÚ Nepomuk 

 



Příloha: Evidenční kniha žádostí o informace podle zák. č.  106/1999 Sb., 

Pořadové číslo 

žádosti: 

 Věcný obsah vyřízených žádostí                               

1. Informace o metodice vydávání loveckých lístků 

2. Žádost o počtu a názvu zřízených příspěvkových organizací 

povinným subjektem 

3. Informace o počtu vedených exekucí na nezletilé 

4. Informace k agendě řidičských průkazů a řidičů  

5. Informace k investičnímu plánu města pro r. 2021 

6. Informace zda město spolupracuje s Čínskou lidovou republikou 

a Tchaj-wanem 

7. Informace o počtu vydaných loveckých lístků pro cizince za 

období 2016 - 2020 

8. Odložená žádost, kdy sdělování informací nebylo v kompetenci 

města  

9. Odložená žádost, tazatel nedoplnil v termínu požadované  

informace  

10. Informace na stavební úřad, sdělení počtu  nedokončených 

stavebních řízení 

   

  

 

  

  

 

 


