Výročnízptáva o poskytování informací poďe zákona č.706/1999
Sb., o svobodném přístupu k iníormacím, ve zněni pozdějších
pf edpisů, za tok 2021
Poďe \ 18 zákon^ č' 106/1999 Sb.' o svobodném piístupu k infotmacím, Ye zflění Pozdějších
předpisú (dáIe jen ,,Inlz')' kdy je porinný subjekt poviten přcdk1ádat o své činnosti .r- oblasti
posl]to\'hí infoÍmecí zákoncm stanor.ené údaje, piedHádá obec Honí Počaply, se sídlem Horni
l'ocapl1 247. i-- 01 o-11 toč_p]l. I(' 0021l,821 rula:

Výočni zoránl za rok 2021
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loče' pr.er'rne p^dln1ch 7ádo.rr o rnrornace
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opis podstatních částíkaždéhotozsudku soudu r'e r.ěci

piezkoumání
zákonnosti rozhodnutí o odmímutí žádosti o poskvtnuú informacc
Přel ed všech r.ýdajů r-ynatoženíchv sour'rslosti se soudnfuri řízenimí o
ptávech a povinnostech poďc tohoto zákona r.čemě nákladů na r4astní
zlrrť.rr:r.< r nakLrd1 nd nl '\.' /'t-loJpcn'
\rýčet poskvmuqich wi'hrafuích Licencí a odůr.odněnínezbymosti poskytnutí
whtadrrí Licencc
Počct stížnostipodaných poďc $ 1óa InFZ, včemě důvodůjejich podání a
stručnípopis Žpůsobu jeiich vviízení
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12 stížnostípodáno r- toce 2021 k žádosterr-r z roku 2020' Stížnostipostoupcny na

Lre-" rldol roz\odrur ic:
^ra1e.
a) 9 }Ját stjžnost pÍávně piípusmá, náprar.a sjcdnána r'zákonté lhúré
b) 2 ktát stižnost neoprál.něná
c) 1 krát stížnost ptávně ncpňpustná
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Poďe
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Počet r.ldaních rozhodnutí o odmítnutí žádosti
loie' pnůni.h odroL ru proti roz|odrun o odmjrnuu zndo.l

IQajs\

lLiad

InŽ

mohou por'inné subjckw r- souvis]osti s pos\továním iofotmací požador'at
frnančníúbradu' a to do vfše' která ncsmí piektočit náklady spojené s r'yiízením žádosti' Pol-inné
subjclrty jsou v sou!-íslosti s posL'vtováním írfotmací optátrěny žádat úhrarlu ve.výši' ktcrá nesmí
piesáhnout nákladv spojcné s pořízerrím fotokopí, opetřenírr techniclqých nosičůdata s odeslánír-r
informací žadateLi' Porinný subjekt můžedále qžádat i úhradu za mimoiádně tozsáblé rrňledání
infonnací žedateli' \tše úhÍadv 2a poskvto\.ání informací za píserr-rrrépodané žádosti za rok 2021
(\ 17

činí:

0.-Kč

piípadč'žc jsou podané úsmíči tclcfonicl<é žá<Josti o poskvmutí informate riizcnr.
bezprosticdně s žadatelem ústnífofmoll ncjsou cr.idor'ány a není uPlatňován žádní poplatek'
Počet těchto žádo_<tí není pod]e ustano\rení i 13 odst. 3 InťZ součástíqítočnízpráw o poskr mutí
infonrrací'

\I

Infotmace jsou standatdnč sdělovány občanůma třetím osobám na z^sedání zestupite]stva obce,
prostiednictvím uiední des\. obecního tliadu Homí Počaply, weboých stránek a elektronické
uiedrrí desky r. támci webo{ch stránek obce.

Výtočnízptáva bude zweřejněna ptostiedrricwím úřední desky obecnfio uiadu Homí Počaplv'
wcbowých stánek a elelrtfonické uiední desky v támci weboých stánek obce r. kapitole
povinných informací.

Jiií Sl'ačina

obECNÍ ÚĚA

Horní Počaply
olres Měl

V Homích Počaplech dne

31.3.2022

