
 
 
 

Město Bakov nad Jizerou 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad 

Jizerou 

 

V Bakově nad Jizerou 

23. 2. 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 

 

Město Bakov nad Jizerou 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: 

Údaje podle: 

I. § 18 odst. 1 písm. a) 

Počet podaných žádostí o informace: 8 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

 

0 

 

II. § 18 odst. 1 písm. b)  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 

0 

III. § 18 odst. 1 písm. c) 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace a 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: 

0 

IV. § 18 odst. 1 písm. d) 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: 

0 

V. § 18 odst. 1 písm. e)  

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení: 

0 

SPISOVÁ ZNAČKA / Č. 

JEDNACÍ 

 VYŘÍZUJE / LINKA 

   

BnJ-TAJ-2021/244  Bc. Jiřina Štučková / 326 214 035 



 

VI. § 18 odst. 1 písm. f) 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  

Informace nespadající do režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve 

znění pozdějších předpisů, poskytuje město Bakov nad Jizerou občanům způsobem ve městě 

obvyklým, tj.: 

a) informacemi poskytovanými pracovníky městského úřadu občanům písemně, telefonicky, 

osobně či e-mailem (adresy: info@bakovnj.cz - podatelna), v souladu se zákonnými předpisy 

b) na webových stránkách města na adrese:  www.bakovnj.cz 

c) na facebooku města www.facebook.com/bakovnj 

d) prostřednictvím komunikačního portálu „Mobilní rozhlas“ (https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/) 

e) pravidelnými zprávami v městském rozhlase 

f) informacemi vyvěšenými na úřední desce a vývěsních skříních městského úřadu ve městě 

a jeho místních částech 

g) vydáváním místního měsíčního zpravodaje „Bakovsko“ 

h) informacemi v regionálním tisku 

i) informacemi na regionálních rozhlasových stanicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radim Šimáně 

starosta města 

http://www.bakovnj.cz/
http://www.facebook.com/bakovnj
https://bakovnj.mobilnirozhlas.cz/

