Č.j.: 51.2.6./1/2016
Městský úřad Andělská Hora, Andělská Hora č.p. 197, Andělská Hora
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
S odkazem na příslušná ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti
v oblasti poskytování informací tohoto zákona předkládat zákonem dané údaje, předkládá Městský
úřad Andělská Hora tuto „Výroční zprávu za rok 2015“.
1) Městský úřad Andělská Hora se při poskytování informací řídíl zákonem č. 106/1999 Sb.,
a zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
2) Počet žádostí o informace za rok 2015
- celkem ……………………………………...........
- počet spadající do režimu z.č.106/99………......
odloženo (odkaz na jiný subjekt) …………
- vyřízeno ……………………………………..
- odloženo bez odpovědi……………………
-

fyzické osoby podle z.č.106/99 Sb. podaly celkem - 0 žádosti.

-

právnické osoby podle z.č. 106/99. podaly celkem - 2 žádosti.

- počet úhrad podle interního ceníku za poskytování informací v roce 2015
- částečné zamítnutí odpovědí podle z.č. 106/99 Sb.

2 žádostí
2 žádostí
0 žádostí
2 žádostí
0 žádostí

- 0,- Kč
- 0

3) Na vyřizování došlých žádostí se podílely následující osoby obce:
Celkovou agendu příjmu a evidenci žádostí, poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. vedla
podatelna Městského úřadu.
4) Další údaje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
počet podaných odvolání proti rozhodnutí ……………………………… 0
opis podstatných částí rozsudku soudu ………………………………… 0
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona …………… 0
5) Kontrolní činnost na správnost vyřizování agendy žádostí o informace za rok 2015
- počet kontrol ze strany KÚ Ostrava za rok 2015………………………………….0
- s vedením agendy zák.č.106/1999 bylo průběžně seznamováno zastupitelstvo města

Dne 04. 01. 2016
Zpracovala: Bc. Jitka Eichlerová
Vyvěšeno dne: 04. 01. 2016
Sejmuto dne: 20. 01. 2016

Novotný Miroslav
starosta

