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VýročnÍzotávu za rok 2020
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Poiel Dl.(mné podan\ch jado.u o il íorrnacc
Počet wdaných tozhoclnutí o odmímutí žáclosti

l2

Počet podaných odvolání ptoti tozhodrrutí o odmítnutí žádosti
opis podsL1tných částíkaždéhoozsudku soudu l'e věci přezkournání
zákonnosti rozhodnutí o odmítflutí žádosti o posk1nutí infotmace
Piebled všech 'vadaiů 'v1aaložených v souvislosti se sorrdními iizenfun o
ptávech a povimostech podle tohoto zákona včemčnákladů rra růstní
z"mé-rwlce z nak]-r.]r na pra' ru za.rouperu
výčet posk1trutýcb wý'hndních licencí a odůvodnění nezb1'tnosti pos]rytnutí
l.íhradnílicence
Počct stížnostípodany'ch poďe Fo 16a InFl, včetrrě důvodůjejich podání a
stučníooDis zoůsobu ieiich lvízcní
a) olné r'.vhovění oo odvolání
Dá.lší infotrnace vzta}rujiá
b] odložeíižádosE
k uplatňování záLoaa
c) ostatní
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lnŽ

mohou poviolé subjckry v souvislosti s posýováním iníormacípožadovat
fiÍlančlríú}Íadu'a to do 1Íše, ktetá nesmí překročit náklady spojené s vyízenímžádosti. Po'r'ioré
subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací optávněn1' žádat úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s poiiením fotokopí, opatiením technic!ích nosičůdat a s o,les]áním
infortrací žadatcli' Povirrný subjekt můžedá1e vyžádat i úfuadu za mirnořádně rozsáblé 1'bledání
infomrací žadateli' Výše úhedy za pos\tor'á inÍotmaá za pisemně podané žádosti za rok 2020

Podle $ 17

0,-Kč

v případě, že jsou podané úsmíči teleíonickéžádosti o poskytruú infornace

'q'řizeny

bczprostředně s žadatclern úsmífotrnoq nejsou evidovány a ncní upletňován žádný popbtek
Počet těchto žádostí ncní poďe ustanovení $ :l3 odst. 3 InŽ součástíafročnízptávy o poskpnutí
Iníotmace isou st2fldffdrrě sdělovánv občanůma tietim osobám na za"edarrr zesrupitelstva města'
prostřednicwím uiední des$ obce Homí l'očapty, weboých stránek a elektronické Lťední deslry
s ramci q el,on ch .rran.L obce.

Vý'ročnízpráva bude zveřcjnčna prostředrricMm uředrrí deslry obce Homí Počaply' rvebo1ích
stÍánek a elektÍonickéuiední deslry 'i. támci .Jr'cbo\,'Ích stÍáne.lr města v kapitole povioných

v Homích Poč^plech 31.3'2o21
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