MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí
nám stí 138, 471 41 Dubá

VÝRO
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za období roku 2014,
povinného subjektu, územního samosprávného celku a jeho orgánů.
orgán
ování informací podle
po
zákona č. 106/1999
999 Sb., o svobodném přístupu
p
Poskytování
k informacím, ve znění
ní pozdějších
pozdě
předpisů.
999 Sb., o svobodném přístupu
p
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999
k informacím, ve znění
ní pozdějších
pozdě
předpisů, předkládám tuto veřejnou
ejnou výroční
výro
zprávu.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet
po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
V roce 2014 byly podány 4 žádosti o poskytnutí informace, žádné rozhodnutí o odmítnutí
žádosti vydáno nebylo.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných částí
ástí každého rozsudku soudu ve věci
v
přezkoumání
ezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
p
všech výdajů,, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti
souvislosti se soudními
soudn
řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně
v
náklad na své vlastní
nákladů
zaměstnance a nákladů
ů na právní zastoupení:
Nebylo vedeno žádné soudní řízení
ízení a nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci
v
přezkoumání
ezkoumání rozhodnutí zákonnosti rozhodnutí
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.
d) Výčet
et poskytnutých výhradních licencí, včetně
v
odůvodnění
ní nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
licence
e) Počet
et stížností podaných podle § 16a, důvody
d
jejich podání a stručný
struč popis způsobu
jejich vyřízení:
Nebyla podána žádná stížnost.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách města Dubá
www.mestoduba.cz, a dále je občanům k dispozici v tištěné podobě na Městském úřadě
Dubá v kanceláři tajemníka.
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, (žádosti včetně odpovědí) jsou rovněž zveřejněny
v elektronické podobě na internetových stránkách města Dubá www.mestoduba.cz.

zpracoval dne 7. ledna 2015
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