
 
Váš dopis značky/ze dne                     Naše značka                          Vyřizuje/tel.                           Lázně Bělohrad 
                                                         LB-474/2022-TAJ-DB              Dagmar Blajdová                           01.02.2022 
                                                                                                                 739 140 727 

 

Výroční zpráva 
o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

za rok 2021 
Město Lázně Bělohrad je v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), povinným subjektem, 
který má povinnost podle informačního zákona poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti. 
 

V souladu s ust. § 18 informačního zákona tímto město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt (dále 
jen „povinný subjekt“) zveřejňuje tuto výroční zprávu v oblasti poskytování informací za rok 2021. 
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ust. § 

18 odst. 1 písm. a) informačního zákona. 
 

V roce 2021 bylo povinnému subjektu podáno celkem 5 žádostí o informaci.  

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti byla vydána 2, z toho jedna žádost o informaci byla 
rozhodnutím odmítnuta zcela a druhá žádost byla odmítnuta částečně. V obou případech se 
jednalo o poskytnutí kopií projektových dokumentací souvisejících se stavební činností, jejichž 
poskytnutí bylo odmítnuto v souladu se zvláštním předpisem.  
 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – ust. § 18 odst. 1 
písm. b) informačního zákona. 
 

V roce 2021 byla povinnému subjektu podána celkem 2 odvolání proti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí nebo o částečném odmítnutí žádosti, z tohoto počtu jedno rozhodnutí 
povinného subjektu o částečném odmítnutí poskytnutí požadovaných informací bylo 
nadřízeným orgánem, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, zrušeno a následně byly 
informace poskytnuty. V případě druhého rozhodnutí o úplném odmítnutí poskytnutí 
požadovaných informací povinný subjekt přehodnotil svůj právní názor a požadované informace 
poskytl. 
 

3. Opis podstatných částí rozsudku soudu – ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona. 
 

Ve sledovaném období nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí – ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona. 
 

Výhradní licenci v souvislosti s poskytováním informací povinný subjekt v roce 2021 neposkytl. 



 
 
5. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle zákona – ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona. 
 

V roce 2021 povinný subjekt nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o 
právech a povinnostech podle zákona. 

 
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis jejich 

vyřízení – ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona. 
 

V průběhu roku 2021 nebyla podána stížnost na postup při vyřizování žádostí o informaci. 
 

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím – ust. 
§ 18 odst. 1 písm. f) zákona 
 

Informace byly poskytnuty v celém rozsahu u všech přijatých žádosti o informace a byly vyřízeny 
v zákonné lhůtě. 
 

Požadované informace se týkaly činností jednotlivých odborů povinného subjektu: 1 žádost 
odboru tajemníka, 2 žádosti odboru investic a správy majetku a 2 žádosti stavebního odboru. 

 
Pod odkazem www.lazne-belohrad.cz/urad/povinne-informace/ jsou umístěny všechny 
povinně zveřejňované informace dle ust. § 5 odst. 1 zákona a pod odkazem www.lazne-
belohrad.cz/urad/poskytovani-informaci/ jsou zveřejněny poskytnuté informace v souladu s 
ust. § 5 odst. 3 zákona. 

 
 

V Lázních Bělohradě dne 1. února 2022 
 

 
 
 

Ing. Pavel Šubr  
starosta 
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