Výročnízpráva

o poskytování informací Obecním úřadem Líšná za rok 2018
podle zákonaě.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

(dále jen zákon).

Obecní úřad Líšná ve smyslu ustanovení § 18 odst. I zákonaě. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platnémznéní,předkládá jako povinný subjekt podle uvedeného
zákona souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskyování informací zapředchozí
kalendářní rok, která má dle zákona obsahovat:
1./ Počet podaných žádostío informace a počet vydaných

odst.1, písm. a) zákona):

rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(§ 18

počet podaných žádostí o informace: 3
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

2.1Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1, písm. b) zákona):
poěet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3./ Opis podstatných ěástí rozsudku (§ 18 odst. 1, písm. c) zákona):

nebyl vydán žádný rozsudek.

4.1Yýěet poskytnutých výhradních, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence § 18 odst.
1,písm. d) zákona):
nebyla poskytnuta žádná licence.

5./ Počet stížnostípodle ustanovení § 16a zákona ( § !8 odst.

1,

písm. e)zákona):

poČet stíŽnostípodle ustanovení § 16a zákona;0, nebyla podána žádná stížnost.
6./

Dalšíinformace vztahujícíse k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst.

1,

písm.f) zákona):

žádost byla podána právnickou osobou
žádost nebyla zpoplatněna
žádost byla podána elektronicky
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se zveřejňuje na úřední desce a webu obce Líšná.
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