
Výroční zpráva za rok 2012 
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím Obecního úřadu Jaroměřice 
 

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za období 1.1. 2012 – 31.12.2012 a zahrnuje poskytování informací 
Obecním úřadem v Jaroměřicích. Zpráva byla projednána a schválena na 27. zasedání 
zastupitelstva obce dne 16. ledna 2013.  

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

žádosti: 
      počet podaných žádostí o informace    5 (elektronickou poštou)  
      počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti    0 
 
 b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
      V roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání.  
 
c)   Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů: 

Obec Jaroměřice nevedla v roce 2012 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy 
nevznikly v této souvislosti Obci Jaroměřice žádné výdaje.  

 
d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí: 
      V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  
 
e)   Počet stížností podaných podle § 16a: 
      V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.  
 
f)    Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Běžné dotazy v průběhu roku nebyly charakteru dle zák. 106/1999 Sb. a týkaly se 
zejména: 
komunálního odpadu, služeb Centra života a podnikání a Spolkového a volnočasového 
areálu, knihovny a veřejného internetu, stavebních parcel na výstavbu rodinných domků, 
kulturních, společenských a  sportovních akcí, úklidu obce a jejího okolí, obecně 
závazných vyhlášek, údržby místních komunikací, pronájmu hrobových míst, prodeje 
nemovitostí, nákupu nemovitostí, služeb kontaktního místa CzechPOINTU, investičních 
plánů obce na rok 2012 a 2013, Územního plánu obce.  

 
Způsob zveřejnění informací: 

• na úřední desce ve vývěsní skříňce a na webových stránkách 
• v regionálním zpravodaji 
• místním rozhlasem 
• při osobní návštěvě Obecního úřadu  
• dálkovým přístupem na www stránkách obce 
• odkazem na MěÚ Jevíčko nebo MěÚ Moravská Třebová, které pro obec Jaroměřice 
řeší záležitosti státní správy v rozšířené působnosti 

 
Podané informace nebyly zpoplatněny. 

 
 
V Jaroměřicích dne  16. ledna 2013 
 
 

Rostislav Grulich     Mgr. Iveta Glocová 
    starosta obce         místostarostka 


