VÝROČNÍ ZPRÁVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE – KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

ZA ROK 2016 PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb.
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí každý
povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující
zákonem stanovené údaje.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti:
1) počet písemně podaných žádostí o informace
celkem 150
2) počet žadatelů písemně podaných žádostí o informace
celkem 133
3) počet písemně poskytnutých informací
celkem 120
4) počet zpoplatněných žádostí o informace
celkem
3
5) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
celkem 25
6) počet odložených žádostí
celkem
2
7) počet nevyřízených žádostí z důvodu neúhrady nákladů
celkem
2
8) počet sdělení bez poskytnutí informace
celkem 1
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

celkem 1

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti:
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí

celkem 0

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
celkem 3
1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.) –
neposkytnutí informace ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti. KÚOK předložil stížnost
nadřízenému orgánu, tj. Ministerstvu dopravy. Následně svůj postup zrevidoval a poskytl informaci
v plném rozsahu, a to zasláním kopie DVD nosiče s videozáznamem z měřiče rychlosti (radaru).
2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.) –
neposkytnutí informací ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žádost byla odložena,
neboť povinný vyslovil názor, že v dané věci se požadované informace nevztahují k jeho působnosti,
kdy s uvedenými informacemi povinný nedisponuje. Následně vydal KÚOK rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.
3. Žadatel podal stížnost pro nesouhlas s odpovědí při vyřizování žádosti o informace. Dne 6. 1. 2016
bylo předáno na Ministerstvo ŽP dle §16a odst. 5 dle 106/99 sb.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

-

