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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze 

dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při 

zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona 106/1999 

Sb. zveřejňuje Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, výroční zprávu 

za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

Údaje za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020: 

a) počet podaných žádostí o informace – 0 

b) počet podaných odvolání o odmítnutí žádosti: 0 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0 

e) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních 

údajů:      řízení o sankcích nebyla vedena 

f) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona č. 109/1999 Sb. a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

g) počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb.: 0 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona jsou uvedeny níže 

  

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace bezprostředně zodpovídá 

množství telefonních i e-mailových dotazů ze strany veřejnosti a jiných orgánů státní správy, 

které nejsou evidovány podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. K nejčastějším dotazům 

patří informace, týkající se zájmových útvarů, táborů, akcí a volných pracovních míst. 

Všechny aktuální informace týkající se organizace, činnosti a zájmového vzdělávání jsou 

zveřejňovány prostřednictvím webových stránek DDM Ostrava-Poruba na adrese: 

www.ddmporuba.cz. 

 

 

V Ostravě, dne 4. ledna 2021                                                  

 

Mgr. Kateřina Hořejší 

ředitelka DDM 
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