
Telefon: 

731 273 961, 

493 693 367 

Url: www.rohoznice.eu 

E-mail: ou.rohoznice@seznam.cz 

Datová schránka: 7e4a6w6 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, 

a.s. 

Účet: 

 1162549359 /0800 

IČO: 

00578525 

 

OBEC      ROHOZNICE 

Rohoznice 1, 507 71  Miletín, IČ: 00578525 
telefon:  493693367, 731273961, e-mail: ou.rohoznice@seznam.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 

o činnosti Obce Rohoznice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Obec Rohoznice zveřejňuje za rok 2022 v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující 

údaje: 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Počet podaných žádostí o informace: 4,  

     Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0. 

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled:  

V roce 2022 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

 

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 na právní zastoupení:  

Obec Rohoznice nevynaložila výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence:  

V roce 2022 neposkytla Obec Rohoznice žádnou výhradní licenci (neuzavřela žádnou licenční 

smlouvu ani podlicenční smlouvu). 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0. 

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  

Žádosti vyřizuje starosta ve spolupráci se zaměstnankyní obecního úřadu. Jsou evidovány 

pouze žádosti písemné. Telefonické a ústní žádosti jsou vyřizovaný průběžně. Informace o 

činnosti orgánů Obce Rohoznice poskytují internetové stránky obce www.rohoznice.eu  

 

Rohoznice 23.2.2022 

 

 

 

 

           Miloš Nosek 

          starosta obce 
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