
                                                

OBEC KNĚŽMOST  
  
Na Rynku 51   e-mail: obec@knezmost.cz  tel:    326 784 141 
294 02  Kněžmost  www.knezmost.cz   fax:  326 784 501 
    datová schránka ID: 299b5d 

 

Č.j. OuKn 450/21                                      Dne  5. 3. 2021 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 
o činnosti v  oblasti   poskytování  informací vydaná v souladu s  §  18 zákona č. 106/1999 Sb.,             
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Obec Kněžmost jako povinný subjekt zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2020 s těmito údaji: 
 
 

I. 
Počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti:  
§ 18 odst. 1 písm. a) 

0 / 0 

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 
§ 18 odst. 1 písm. b) 

0 

III.  

Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace a 
přehled všech výdajů souvislosti se soudními řízeními:      
§ 18 odst. 1 písm. c) 

0 

IV.  
Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence:          
§ 18 odst. 1 písm. d) 

0 

V. 
Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení:         
§ 18 odst. 1 písm. e) 

0 

VI.  
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
§ 18 odst. 1 písm. f) 

0 

 
Informace, které nespadají do režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje obec Kněžmost občanům způsobem v obci obvyklým, tj.: 
 

a) informacemi poskytovanými zaměstnanci obce Kněžmost občanům písemně, telefonicky, 
b) osobně či e-mailem na adrese obec@knezmost.cz, na podatelně obecního úřadu, na webových 

stránkách obce na adrese: www.knezmost.cz, 
c) zprávami v obecním rozhlase, 
d) informacemi vyvěšenými na úřední desce a vývěskách v místních částech obce, 
e) vydáváním místního čtvrtletního „Zpravodaje obce Kněžmost“, 
f) vydáváním tiskoviny „Novinky z Kněžmostska“. 

 
 

………………….. 
                                                                                                                                  Ing. Radka Maděrová v. r. 

           tajemnice 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Vyvěšeno na úřední desce a na www.knezmost.cz dne:  5. 3.  2021                                           Zveřejnil: Ing. Radka Maděrová 
Sejmuto dne:  22. 3. 2021      


