OBEC JISTEBNÍK
Jistebník 149, 742 82 Jistebník

Výroční zpráva
o činnos Obce Jistebník k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen zákon ř. 106/1999 Sb.), podle kterého každý povinný subjekt musí o
své činnos v oblas poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá
obec Jistebník tuto Výroční zprávu za rok 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Počet podaných žádos o informace
0
Počet vydaných rozhodnu o odmítnu žádos
0
Počet podaných odvolání pro rozhodnu
0
Opis podstatných čás každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
0
zákonnos rozhodnu o odmítnu žádos o poskytnu informace
Přehled všech výdajů vynaložených v souvislos se soudními řízeními
0
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, vč. vynaložených nákladů
Výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění
0
Počet s žnos podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 0
způsobu jejich vyřízení
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- povinné informace jsou zveřejňovány v písemné formě vyvěšením na úřední desce
a na internetu na adrese www.jistebnik.cz.

Obecní úřad Jistebník vyřizuje ústní dotazy, pokud se dotaz týká činnos obce a nejedná se o
informace chráněné zákonem, je odpověď poskytnuta okamžitě rovněž ústně. Dále vyřizuje
množství dotazů zaslaných elektronicky nebo písemně, při nichž je postupováno dle
správního řádu a spisového řádu Obce Jistebník. Na tyto dotazy je odpovídáno bez využi
zákona č. 106/1999 Sb.
Dotazy, kde se odesílatel neodkazuje na zákon č. 106/1999 Sb., nejsou považovány za žádost
o poskytnu informací podle tohoto zákona a nejsou evidovány jako žádost o poskytnu
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V Jistebníku 25. 02. 2021

Mgr. Šárka Storzerová,
starostka obce

Zveřejněno dne: 26. 02. 2021

