Výročnízpráva obce Polště zarok2014
o Činnosti v oblasti poskYovaných informací podle zákona 106l1999 Sb.
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l.) Úvod
Nazákladě § l8 odst. l zákona č.10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jezpracována
následuj ícívýročnízpráv a za rok 20 1 4.

2.) Žádostío informace doručenéOÚ v roce 2014
Obecní úřad obdrže l následující žádosti o informace odvolávající se na zákon:
- Žádost firmy BLrsiness Media, s. r. o,, se sídlem Nádražní 32,Praha 5 ze dne 24.biezna2}l4,
doruČenou do DS r]nc i 1 hřezna ?01 / odnověd, zaslána do DS 1 1 , dubna 20l4.
- žádost
ze dne 12. Yíjna2014. Odpověd' zaslána
24, iíjna201+.
3.) Rozhodnutí o nepodání informace
Obecní Úřad nevydal v roce 2014 žádnérozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace.
4.) Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Zádný ze žadatelŮ nepodal v roce 20l4 odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.
5.) Soudní přezkum lydaných rozhodnutí
Obecní Úřad nerná povědomost,žeby někteý zžaďatelů čijiných subjektů požádal v roce 2014 o

soudní přezkum vydaných rozlrodnutí,

6.) Řízení o sankcích za nedodržování zákona
Zarok 20l4 nebyl na obecním úřadě v Polštizjištěn žádný případ porušení ustanovení zákonač.
10611999 Sb., žádnéiízenío uloženísankce nebylo vedeno.
1.)

Závěr

Obecní Úřad vedl v roce 20l4 iádně evidenci došlých žádostí a poskytoval ústně občanůmvšechny
informace, které zákon č. l06/l999 Sb. urnožňuje, ikdyžse občarréna výše uvedený zákon

neodvolávali. Lze tedy konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím je Obecním úřadem
Polště dodržován v plném rozsahu.

VýroČnízpráva za rok 2014byla řádně schválena starostou obce dne 2. ledna 20l5.

V Polšti dne 2. ledna
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