
Obec Chyjice 

Obecní úřad Chyjice, Chyjice 54, 506 01 Jičín 
  

SMĚRNICE PRO ZABEZPEČENÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z INFORMAČNÍHO ZÁKONA 

 

1. Obecní zastupitelstvo obce Chyjice vydává směrnici k zabezpečení povinností vyplývajících 

ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „informační zákon“). 

2. Za dodržování informačního zákona je za obec Chyjice zodpovědná starostka obce. Za kontrolu 

dodržování povinností daných zákonem zodpovídá kontrolní výbor obce. 

3. Obecní zastupitelstvo zřídí do 30 dní od přijetí této směrnice na webu obce Chyjice 

samostatnou podstránku pro zveřejňování informací stanovených informačním zákonem. 

4. K zabezpečení povinnosti vyplývající z ustanovení § 5 odst. 3 informačního zákona bude obec 

Chyjice zveřejňovat do 15 dnů od poskytnutí informací dle informačního zákona tyto informace 

na části webu obce uvedeném v bodě 3 směrnice. Obec při povinném zveřejnění informací 

zabezpečí dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že před zveřejněním informací odstraní 

vhodným způsobem osobní údaje žadatele o informace dle informačního zákona. 

5. K zabezpečení povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 informačního zákona se 

stanovuje, že starostka obce předloží nejpozději do 31. ledna kalendářního roku výroční zprávu 

za předcházející rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle informačního zákona 

kontrolnímu výboru obce. Kontrolní výbor výroční zprávu projedná ve lhůtě 15 dní. 

Po projednání kontrolním výborem bude výroční zpráva projednána a předložena ke schválení 

obecnímu zastupitelstvu obce, a to nejpozději do 15. února kalendářního roku. Následně bude 

výroční zpráva zveřejněna, a to nejpozději do 1. března kalendářního roku, po dobu 30 dní 

na úřední desce a současně na části webu obce uvedeném v bodě 3 směrnice. Schválená 

výroční zpráva v tištěné podobě se uloží na obecním úřadě obce. 

6. Tato směrnice bude po jejím schválení uveřejněna na webu obce, nejpozději do 30 dní od jejího 

schválení. 

7. Tato směrnice je účinná dnem schválení zastupitelstvem obce. Tato směrnice byla schválena 

na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 2. listopadu 2022 usnesením č. 8/22. 

  

 

 

                  Bc. Romana Medveďová                                                         Lukáš Hrdlička   
                  starostka                                                                                             místostarosta 


