MĚSTYS PODHRADÍ
Čejkovice 17, 506 01 Jičín

Výroční zpráva
O činnosti v oblasti poskytování informací
Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
(dále jen zákon)
za rok 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Počet písemně podaných žádostí o informace (Žádosti byly vyřízeny)
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podaných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení
Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
Počet stížností podaných podle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení

1
0
0
0
0
0
0

8. Další informace, které se vztahují k uplatňování tohoto zákona:
a) Povinné informace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a stanoví-li tak další
zákony jsou zveřejněny v písemné formě vyvěšením na úřední desce u úřadu městyse
Podhradí a na elektronické úřední desce na internetových stránkách:
www.mestyspodhradi.cz . Informace jsou aktualizovány.
9. Jiné dotazy
Úřad městyse běžně vyřizuje ústní dotazy, pokud na dotaz lze odpovědět (tzn. Týká se
činnosti patřících do působnosti městyse a nejedná se o informaci chráněné zákonem), je
odpověď poskytnuta okamžitě rovněž ústně.
Úřad městyse vyřizuje i množství různých písemných dotazů, při nichž se postupováno podle
Spisového řádu Úřadu městyse Podhradí. Na tyto dotazy je odpovídání bez využití ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb.
Ústní dotazy a dotazy, kde se odesílatel neodkazuje na zákon 106/1999 Sb., nejsou
považovány za žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a nejsou zvlášť evidovány
jako žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Čejkovicích, dne 23.1.2019
Vyvěšeno elektronicky: 23.1.2019

Michal Rambousek
starosta městyse

