
Výroční zpráva Obec Moraveč za rok 2018

 poskytnutí informací podle  zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

Obec Moraveč, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu informacím, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 106/1999

Sb., výroční zprávu za rok 2018

 

Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona

0

Sankce za nedodržování tohoto zákona 0
Počet stížností podaných podle § 16a 0
Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

  

Za poskytnutí informací nebyla dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním 

informací - účtován žádný poplatek.

Žádosti podané ústně, telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou. Takové žádosti o informace 

vyřizuje starostka obce průběžně. O poskytnutí takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná

evidence a není uplatňován žádný poplatek.

 

V Moravči dne 20. 2. 2019

Eva Zadražilová - starostka 
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