OBEC

DOLNÍ LHOTA

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

za rok 2018
o činnosti Obecního úřadu v Dolní Lhotě v oblasti poskytování informací
podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
I.

počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1a)
Byla podána celkem 1 písemná žádost o poskytnutí informace.

II.

počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1a)
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

III. počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1b)
Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.

IV. opis podstatných částí rozsudku soudu - § 18 odst. 1c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

V.

výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1d)
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

VI. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1e)
V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost.

VII. další informace vztahující se k uplatňování zákona - § 18 odst. 1f)
Dle §17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací
požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady
s vyřízením žádosti spojenými. Finanční úhrada za poskytování informací je
stanovena Sazebníkem pro poskytování informací, jehož obsah schvaluje starosta
obce. V roce 2018 nebyly účtovány finanční úhrady za poskytnutí informace podle
§ 17 odst. 1.
Povinný subjekt zveřejňuje poskytované informace na webových stránkách obce:
Úřad obce, Povinné informace, Databáze poskytovaných informací.
Povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávy na webových stránkách obce: Úřad obce,
Povinné informace, Výroční zprávy.

PŘEHLED VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
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Počet žádostí celkem
Z toho vyřízeno
Poskytnutím
Odložení pro nepříslušnost
Odkazem na zveřejněné informace
Rozhodnutím o neposkytnutí informace
Rozhodnutím o částečném poskytnutí
Z toho nevyřízeno
Výzva k doplnění žádosti
Podaná odvolání
Odvolání proti rozhodnutí
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Tato výroční zpráva byla schválena starostou obce Dolní Lhota dne 09.01.2019.

V Dolní Lhotě dne 09.01.2019
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