Výročnízpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/í999 Sb., o
svobodném přístupu k informacim, ve znění pozdějších předpisů, zarok2O17
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,lnz"), podle kterého každý povínný subjekt musí o sVé činnosti
V oblasti poskytování informací předkládat zákonem stianovené údaje, předkládá obec Radkovice u
Hrotovic tuto
"výročnízprávu za rck2017".
a)
b)

c)

počet písemně podanÝch žádostí o informace
počet Vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odVoláníproti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu, Ve Věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutížádosti o
poskytnutí informace
přehled Všech výdajů, vynaložených V souvislosti se soudními

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
Včetně nákladů na sVé Vlastní zaměstnance a náklady na
práVní zastoupen

d)

e)
|)

6

žádné
žádné
zádné
žádné

í:

Výčet poskytnutých výhradních licencí a

odůVodnění žádné

nezbytnostj poskytnuti Výhradní licence
počet stížnostípodaných dle § ,16a lnfz, Včetně důVodůjejich žádné
podánía stručný popis způsobu ieiich wřízení
dalšíinformace Vztahuiící Se k Uplatňování zákona
žádné

Dle § 17 lnlz mohou povinné subjekty V souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční

úhradu, a to do Výše, která nesmí přesáhnout náklady s Vyřízením žádosti spojenými,
Povinné subjekty jsou V souvislosti s poskytováním inŤormací opráVněny ádat úhradu Ve Výši, která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technickýGh nosiěů dat a s odesláním

informací žadateli. Povinný subjekt můževyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé Vyhledání
informací.

Výše úhrady za poskytováni informací za písemně podané žádosti činí:0,- Kč
Pokud ,jsou podané ústnínebo telefonické žádosti o poskytnutí informace Vyřízeny bezprostředně s
žadatelem ústníformou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek_
Počet těchto žádostínení dle ustianovení § 13 odst. 3 lnfz součástí Výíočnízprávy o poskytnutí
informací.

lnformace jsou občanůmsdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednicfuím kamenné
úřední desky V obci, Webových stránek, elektronické úřední desky V rámciWebov,ých stránek,
hlášením místníhorozhlasu a jinými způsoby.

VýročnízpráVa bude zveřejněna

V

elektronické podobě na Webových stránkách obce.

V Radkovicích u Hrotovic dne 28.2.2018

