Výročnízpráva obce Polště za rok20l9

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákonač, 106l1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím ve zněnipozdějších předpisů

Obsah:

l.) Úvod
2

)

Žád,osti o informace doručenéOÚ v roce 20 1 9

Rozhodnutí o nepodání informace
Odvolání proti rozhodnutím o neposkYnutí informace
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
Rízení o sankcích zanedodržovánízákona
7 .) Yýěet poskytnut}ch výhradrrích licencí
8.) Závěr
3.)
4.)
5.)
6.)

1.) Úvod

Na základě § 18 odst. 7 zákona é. 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informac ím je zpracována
následující výročnízpráva za rok 2019.

2) Žádostio informace

doručenéOÚ v roce 2019
Obecní úřad obdržel následující počet žádostí o informace odvolávající se na zákon:

7

3.) Rozhodnutí o nepodání informace
Obecní úřad nevydal v roce 2019 žádnérozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace.

{J Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

Zádný zežadateli nepodal v roce 2019 odvolání proti rozhodnutí o neposkynutí informace.
5.) Soudní přezkum vydaných rozhodnutí
Obecní Úřad nemá povědomost,žeby někteý zžadatelůčijiných subjektů požádal v roce 2019 o

soudní přezkum vydaných rozhodnutí.

6.) Řízenío sankcích za nedodrž ování zákona
Zarok 2019 nebylna obecním úřadě v Polštizjištěn žáďný případ porušení ustanovení zákonač.
10611999 Sb., žádnéíízenío uloženísankce nebylo vedeno.
7.) VýČet pos§tnufých výhradních licencí, včetně odůvodněnínezbytnosti jejího poskytnutí
Výhradní licence v roce 2019 nebyly poskýnuý.
8.\

Závěr

Obecní Úřad ved| v roce 2019 řádně evidenci došlých žáďostí a poskyoval ústně občanůmvšechny
informace, které zákon č, 10611999 Sb. umožňuj e. Lze tedy konstat ovat, že zákon o svobodném
přístupu k informacínr je obecním úřadem polště dodržován v plném rozsahu.
Výročnízpráv a za rok 20 1 9 byla řádně schválena starostou obce 3. |edna 2020.

V Polšti 3.1edna2020
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