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DATUM: 16.12.2019

Výročni zpráya o poskytováni inf,ormací
podle zák*rra č- i$6/íS9 Sb-, a svabodném přísbrpu k iaf*rma*írn, vc znění pordějšíeh předpisů {§ t8 §d§t- 1},

rek?{lí9
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Pc*Sov:ání informsti psd|€ z,bk.*l** Ě" 1$611999 §b., o s?obsdrréln přístapu k irrf,grea*ím v 1*atlróm gnčn{
a} Y roce 2*X9 byla aa *kni úřad Kúnějavice d*rnčenajedna žádssÍ"o inťormace podle záko*a č. ISí/1999§b",
CI §vobM#lll přístlry.u k irtformacím, ve zn&i p*zdě}šíe,b přefuisů_
b} NebyJo vydárrc žňďl;ié muhodlrtrtí * rlepsky:futltí řnfcmaci c cdrcítpuť žadostic) Nebylo poda:ro žáárLé odvolání proti roáodnutí.
Bez r*zsudkr soudu" Wzťtzffiš o sa:rkeíefu,lrczvyna{ofum{ a.áktdů.
e) Yýhradní licence nebyly poslrytnuty,
f} Neby§ w@ žá&eé stíž:rosti ca *epesk3r§nrrt{ i*f,errxrceg} Mimo re*rn byly posfortevány ixformace související s čin*cs$ třadu

d}

dte p*fudavkar vefu.jrrosti

{

v pisernné, ú§tť}íči elektrorrické padoffi

)"

n
Obec Kunějovice zreřcjňuje informace podle tohoto zákona způsoby:
Na rffiní d6§e obecnibo írřadrr' na elektronické uřední desce" na wTyw snínkrfuh obre - v informacích
zveřejňgvaných o povinném subjektu - 17. Výročnízprávy podle zík. č. 10611999 Sb.

llI.
Thto zpráva

ěna na úřední desce OÚ a webové stránce Otrce Kunějovice.
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vz. Helenaludvíková
Založenonaúfudnídescedne:3l-t2.2019//schvráleno:16.12.2019/účinnostod:31. 12.2019

Zaloňla" jdrc a
LŇ&twffi EI-Únagil 271 g
Dafilm sejmutí z riŘdní desky dne: 28.2.2V20
@áwÉná osobal rzítko orgrim potualiící nefujnění" vyv#ení a sejmuíídohmeryhc
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2al9i Zveřejněno způsobern umožňujícídólkový přístup od: j}. I2. 2al9i do:

28. 02. 2020 ]l
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Elektronická uřední deska
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Informace zveřejňované o povinném subjektu
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