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Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů ( § 18 odst. 1), za rok 2015
I.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
a) V roce 2015 byla na Obecní úřad Kunějovice doručena jedna žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
b) Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o neposkytnutí informací, o odmítnutí žádosti.
c) Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
d) Bez rozsudku soudu, bez řízení o sankcích, bez vynaložení nákladů.
e) Výhradní licence nebyly poskytnuty.
f) Nebyly podány žádné stížnosti na neposkytnutí informace.
g) Mimo režim byly poskytovány informace související s činností úřadu ( v písemné, ústní či elektronické podobě
dle požadavku veřejnosti ).
II.
Obec Kunějovice zveřejňuje informace podle tohoto zákona způsoby:
Na úřední desce obecního úřadu, na elektronické úřední desce, na www stránkách obce - v informacích
zveřejňovaných o povinném subjektu - 17. Výroční zprávy podle zák. č. 106/1999 Sb.
III.
Tato zpráva bude zveřejněna na úřední desce OÚ a webové stránce Obce Kunějovice.
Miloslav Novák
starosta
Obecní úřad Kunějovice
v z. Helena Ludvíková
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