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Šebestióna v oblastí poskytaváni Ínformacípodle ! L8 zókona
106/1999 sb., o svobodném přistupu k informacím za rok 20L7

a činnosti obce

Hora

Sv'

č.. tc6/1'999 Sb., o svobodném přísrupu k infbrmacím musí kaŽdý povinný subiekt vždy do 1.Lrřezna
zveřeinítv,ýročnízprávu za ptedcházejícÍ kalendářní rok o své činnostív oblastí poskytování informací podle zákona
obsahuiíci ákonem stanovené údaje.

Dle $ 1B zákona

$ 18

odsr 1písm. a)

Počet podaných Žádostí o inÍbrmace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutížádosti

11
2

S 18 odst 1 písm. b}
Počet podaných odvolání proti rozhodnuťí

0

odst 1 písm. c}
opis podstatných části kaŽdélrcr rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutížádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů , které povinný subjekt vynaložil v souvjslosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
$ 18

odsr 1 písm' d)
Výčet poskytnuých výhradních licencí, vČetně odůvrrdnění nezbytnosti poskytnutí
ýhradní licence
9 18

s 18 odst' 1písm. e}
Počet stížnosrípodaných podle $ ].6a zákona č' 1,06/1999 Sb. a důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich

vyřízeni

1

Stížnostse týkala Žádosti o zpřístupnění ínformacíohledně zveřejněného záměru směny pozemků v k.ú.
Hora Sv. Šebestiána. obec infornrace poskytia' Následné tryla nařčena ze špatného nakládání s obecním rnajetkern_
Stížnostbyla postoupena Krajskěmu úřadu Ústeckého kraje, kteryi obec vyzval k doplnění spisového materiálu a dále
postoupil stížnost Ministerstvu vnitra ČR. Mv ČR dospělo k závěru, že při provádění směrry pozemků neshledalo rozpor se
zákonem o obcích.
$ 18 odsL 1 písm" f)
Da[šíintbrmace vztahuiícíse k uplatňování tohoto zákona
ŽáClosti

<tle

výše uvedeného zákona přijírná poclatelna 0Ú Hora Sv. Šebestíána

V Hoř'e Sv'ŠeLrestiána dne 2"1'2018

V1věšeno: 31'2a18

|an Koutský

sejmuro: 3.2.2.o18
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