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1.) Úvod

Na základě § 1B odst. 1 zákona č. 10611999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
následuj ícívýročnízpráv a za rok 20 1 6.

je

zpracována

2) Žádostio informace

doručenéOÚ v roce 2016
obecní úřad obdržel následující žádosto informace odvolávající
se na zákon:
- žádost firmY Istav Media, S. r. o., se sídlern Nádražní
762Bž,Praha 5 - Smíchov ze dne 29.iedna
20 1 6. odpov ěd' zaslána prostředn ictvím datové schránky
1 6. inora 20 1 6.
3.) Rozhodnutí o nepodání informace

Obecní Úřad nevYdal v roce 2016 žádnérozhodnutío nevyhověn
1.)

í žádostio informace.

Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Zádný ze ŽaďatelŮ nePodal V roce ZOlO odvolaní proti rozhodnutí
o neposkytnutí informace.
5.) Soudní přezkum vydaných rozhodnutí

Obecní Úřad nemá Povědomost,Žeby některy zžadatelůčijiných
subjektů požádalv roce 2016 o
soudní přezkum vydaných rozhodnutí.
6.)

Zl

Řízenío sankcích za nedodržování zákona
rok 20l6 nebYl na obecním Úřadě v Polšti zjištěn žádný případ
porušení ustanovení zákona

10611999 Sb., žádnéřízení o uloženísankce n.byto u"d"no.

č.

Závěr
obecní Úřad vedl V roce 20l 6 řádně evidenci doš|ých žádostí a poskytoval
ústně občanůmvšechny
informace, které zákon Č.10611999 Sb. umožňuje, ikdyžse
obÉanéna qýše uvedený zákon
neodvolávali, Lze tedY konstatovat, že zákon o Švobodnempřístupu
k iniormacím 1ě ou"cnim úřadem
7.)

Polště dodržován v plném rozsahu.
Výročn í zpráv a za r ok 20 1 6 byla řádně schválena starostou
obce 2. ledna 20
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Miroslav Pech, starosta obce
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