Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona Č. 106/1999 Sb.. o svobodném p řístupu k informacím, v platném zn ění
za rok 2017

Obec Milejzov jako povinný subjekt podle * 2 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zn ěni pozdějších předpisů /dále jen zákon), zve řejňuje podle § 18, odst. 1
zákona tuto Výroční zprávu za rok 2017
* 18, odst. 1 písm. a)
Počet podaných žádostí o informace:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnuti žádosti

O

IS, odst. I písm. b)
Počet podaných odvoláni proti rozhodnutí
18, odst. I písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve v ěci přezkoumání
zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnuti žádosti
o poskytnutí informace a přehled všech výdaj ů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to v četně nákladů na své vlastni zam ěstnance
a nákladů na právní zastoupení:
* IX. odst. I písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, v četně odůvodnění nezbytnosti
Poskytnutí výhradní licence:
* 18, odst. I písm. e)
Počet stížností podaných podle * lóa, d ůvody jejich podáni a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:

O

* 18. odst. I písm. t)
Další informace vztahující se k uplat ňování tohoto zákona:
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat
finanční úhradu, a to do výše, která nesmí p řesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Výše úhrady za poskytnutí informací za písemn ě podané žádosti činí : O Kč
pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vy řízeny
bezprost ředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplat ňován žádný poplatek.
Počet těchto žádosti není dle ustanovení * 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném zn ění
součásti výroční zprávy o poskytnutí informaci.
Ostatní žádosti a informace, které nebyly podány podle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů. podněty a stížnosti byly občanům
sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, nebo operativn ě vyřizovány v průběhu
sledovaného období obecním úřadem (ústně, telefonicky, e-mailem).
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