Výroční zpráva za rok 2020
o činnosti Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace v oblasti poskytování
informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

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

-

Počet žádostí o informace dle InfZ, které Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace obdržela v roce 2020:

4

-

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

-

Počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti:

4

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

1

V roce 2020 byla vyřizována žádost z roku 2019, Oblastní muzeum v Chomutově vydalo
v této záležitosti v roce 2020 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti:

4

Počet podaných odvolání v této záležitosti:

3

c) Soudní řízení
V roce 2020 nezapočalo ani nebylo ukončeno žádné soudní řízení ve smyslu
předmětného ustanovení InfZ. Oblastnímu muzeu v Chomutově nebyl doručen žádný
rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti jeho rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace. Oblastnímu muzeu v Chomutově tudíž v této souvislosti
nevznikly žádné náklady.
d) Poskytnuté výhradní licence
-

Výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty.

e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
-

Počet stížností podaných dle § 16a InfZ:

2

-

Důvodem podání stížností byl v obou případech postup Oblastního muzea
v Chomutově při vyřizování odvolání, obě stížnosti byly vyřízeny rozhodnutím
Krajského úřadu Ústeckého kraje, který postup Oblastního muzea v Chomutově
potvrdil s odůvodněním, že stížnost na postup povinného subjektu je nedůvodná,
povinný subjekt při vyřizování žádosti nepochybil, jednalo se o selhání
provozovatele poštovních služeb.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
V roce 2020 nebyla zpoplatněna žádná žádost dle § 17 odst. 3 InfZ a s nařízením vlády
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle InfZ.

