
                        

                  

 

O b e c      R O Š T Í N 
                             Adresa: Roštín č.p. 450  PSČ  768 03  Telefon 573368078 

IČ   00  287 695           DIČ      CZ00287695 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v roce 2021. 

 

 

 
Obecní úřad Roštín obdržel během roku 2021 - 3 písemné žádosti o poskytování informací dle 

citovaného zákona. Žádosti byly v souladu s tímto zákonem vyřízeny v zákonném termínu. 

 

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti a nebylo podáno žádné odvolání proti 

případnému rozhodnutí. 

 

Ve věci poskytování informací neproběhlo žádné soudní řízení, rovněž neproběhlo žádné 

řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Tři žádosti byly podány fyzickou osobou. 

 

Předmětem informací bylo: 

1. 

- Žádost o zaslání informací týkajících se zřízení sociálního fondu pro zaměstnance na 

Obecním úřadě Roštín, zasláno e-mailem. 

- Žádost byla vyřízena e-mailem v požadovaném termínu. Sdělena byla informace o 

zřízení fondu a výši příspěvku. 

2. 

- Žádost o zaslání informací týkajících se vlastnictví pozemků obcí Roštín pro výstavbu 

bytových a rodinných domů, pozemků pro podnikání dle Územního plánu Roštín, 

zasláno e-mailem. 

- Žádost byla vyřízena e-mailem v požadovaném termínu a sděleno bylo, že obec Roštín 

nevlastní žádné pozemky pro výstavbu bytových a rodinných domů včetně pozemků 

k podnikání. 

3. 

      -   Žádost o zaslání informací týkajících se vyvěšení záměrů na prodeje obecních pozemků 

(3x) a vyvěšení záměru na pronájem obecního majetku na elektronické úřední desce, 

zasláné e-mailem. 



- Žádost byla vyřízena e-mailem v požadovaném termínu a sděleny byly termíny 

vyvěšení a sejmutí záměrů. U pronájmu bylo sděleno, že záměr nebyl ještě vyvěšen.  

 

 

 

Za poskytnuté informace nebyla předepsána úhrada nákladů, spojených s vyhledávání 

informací. 

 

Závěrem lze konstatovat, že většině žadatelů postačilo, že na dotazy nejrůznějšího charakteru 

bylo odpovídáno starostou obce a úředníky obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

 

Radovan Man 

       starosta obce Roštín 
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