Městský úřad Holýšov

V ÝR O Č NÍ Z P R Á V A
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
za rok 2015
Tato Výroční zpráva je zpracována podle Pravidel č. 1/2008 ze dne 2. 6. 2008, pro zajištění
přístupu k informacím a v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, (dále jen zákon).
Výroční zpráva se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce Městského úřadu Holýšov,
náměstí 5. května 32, Holýšov. Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách www.mestoholysov.cz.
Přehled o poskytování informací
§ 18 odst. 1 písm.:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
.................................................................................................................................................................. 8
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí .................................................................................. 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení ............................................................................. 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence .................................................................................................................................... 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení ......................................................................................................................................... 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – agendu vztahující se
k žádostem o poskytnutí informací vedla a vyřizovala Kancelář tajemníka Městského
úřadu Holýšov, která zaevidovala každou písemnou žádost včetně žádostí podaných
elektronickou poštou a žádostí doručených do datové schránky města Holýšova. Ústní
podání se neevidovala a o poskytnutí informací se nepořizoval záznam.
V Holýšově dne 10. 2. 2016
Mgr. Jana Štenglová

tajemnice Městského úřadu Holýšov

