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Počet:
1)
2)
3)
4)

podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2019:
rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
podaných odvolání proti rozhodnutí:

0
2
0
0

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:
Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace v roce 2019 vydán nebyl.
Výčet poskytnutých výhradních licenci a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:
V roce 2019, od MV ČR, jakožto věcně nepříslušného orgánu k vyřízení věci, byla postoupena
1 nesprávně podaná stížnost. Obecní úřad postoupenou stížnost vyřídil. Postup obecního úřadu
byl následně příslušným odborem KÚ Stč. kraje shledán jako správný.
Jiné informace k uplatňování tohoto zákona:
Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle
uvedeného zákona. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně, adresovat je na adresu obecního
úřadu, na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky. Žádost musí splňovat náležitosti § 14
zákona.
V Pavlově: 8.1.2020
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starosta obce
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