Obecní úřad Bílovice – Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H
IČO: 00288012, dat. schránka: 63bar5k, e-mail: obec.bilovice@seznam.cz, č.ú.: 8323701/0100
Č.j. OUBL/2017/0007/Ho

Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav
: 792 251 793

V Bílovicích dne 19.1.2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb. v platném znění o
svobodném přístupu k informacím
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, podává obec Bílovice - Lutotín výroční zprávu o poskytování informací v roce
2015 Obecním úřadem Bílovice – Lutotín:
Dle bodu a) odst. 1. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění:
1. Počet podaných žádosti o informaci
2 žádosti
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí informace

0 odmítnutí

Dle bodu b) : Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0 odvolání

Dle bodu c) : Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Neproběhlo žádné přezkoumání
Dle bodu d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,

Výhradní licence nebyly poskytnuty
Dle bodu e) počet stížností podaných podle § 16a

0 stížností

Dle bodu f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace jsou-li vyřízeny bezprostředně
se žadatelem ústně, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
Obec dále poskytuje informace prostřednictvím veřejně přístupné úřední desky, webových
stránek www.bilovice-lutotin.cz a hlášením v místním rozhlase.

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice – Lutotín
HOCHVALD MIROSLAV ING.
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