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Obec Předměřice nad Jizerou
29474 Předměřice nad Jizerou č.p. 132, okres Mladá Boleslav

Váš dopis s čj.:

Ze dne:
Číslo jednací:
PnJ-066/2018
Spisová značka: PnJ/2017/055 B
Vyřizuje:
Ing. Klement Florian
Tel:
326313525
E-mail:
info@predmericenadjizerou.cz
Datová schránka: va4bx7b
Datum:
23.01.2018

Výroční zpráva o poskytování informací
podle §18, zákona č.106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen „zákon 106/1999Sb.,“) za rok 2017
Povinný subjekt: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
294 74 Předměřice nad Jizerou 132
IČO: 00238473
1) počet podaných žádostí o informace : 6
2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
4) opis 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 zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Žádný rozsudek nebyl soudem vydán a
povinnému subjektu nevznikly žádné výdaje ani náklady v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.
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5) počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
6) počet stížností podaných podle §16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
7) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
8) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

………………………..
Ing. Klement Florian
starosta
Vyvěšeno na úřední desce Obce Předměřice nad Jizerou a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.predmericenadjizerou.cz.

Vyvěšeno: 24.1.2018
Osoba zodpovědná za vyvěšení:
Ing. Klement Florian

Sejmuto: 31.12.2018
Osoba zodpovědná za sejmutí:
Ing. Klement Florian

………………………………….
Podpis a razítko úřadu
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Podpis a razítko úřadu
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