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V souladu s ustanovenim S L8 odst. 1- zdkona d. fOO/rggg Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, ve zndni
pozd6jSich piedpis0 Obec Jivno - jako povinn'i subjekt podle 5 2 t6hoi zdkona - zveiejfiuje tuto v'irodn i zprdvu
za rok 20L5 o sv6 dinnosti v oblasti poskytovdni informaci s tdmito z6konem vyZadovanyimi 0daji:

L. $ 18 odst. 1 pismo a)
Podet podan'ich iddostio poskytnuti informaci podle zdkona d. 106/1999 Sb.
- byly poddny tii iddosti o poskytnuti informaci podle zdkona i. 106/1999 Sb.

2.

5 18 odst. L pismo b)
Podet podan'ich odvolSni proti rozhodnuti podle z6kona d. 106/1999 Sb.
- nebylo poddno Zddnd odvol*ni proti rozhodnuti podle zdkono

i. 106/1999

Sb.

i\
3. 5 18 odst. 1 pismo c)
Opis podstatntich ddsti kaZddho rozsudku soudu ve vdci piezkoumdni zdkonnosti rozhodnuti povinn6ho

subjektu o odmitnuti iddosti o poskytnutf informace a piehled vSech v'idajti, kter6 povinn'i subjekt vynaloZil v
souvisfosti se soudnimi iizenimi o pr6vech a povinnostech podle tohoto zdkona, a to vdetn6 niiklad0 na sv6
vlastni zamdstnance a niiklad0 na prdvni zastoupeni,
- v tdto souvislosti nebyl vyddn iddnf, rozsudek soudu, stejnd tak nebyly vyddny iddnd vydaje, kterd
povinny subjekt vynaloiil v souvislosti se soudnim fizenim o prdvech o povinnostech podle tohoto
zdkono,d tokd nebyly vyddny Zddnd ndklady no svd vlastni zamdstnonce a no prdvni zastoupeni.

4.

5 L8 odst. L pismo d)

V'idet poskytnut'ich v'ihradnich licenci, vdetn6 od0vodndni nezbytnosti poskytnuti v'i hradni licence.
- nebyly poskytnuty iddnd vihrodni licence.

5. 5 L8 odst.

1 pismo

t

e)

Podet stiZnosti podan'ich podle 5 16a, d0vody jejich poddni a strudn'i popis zpirsobu jejich vyiizeni.
- byla poddno jedna stiZnost. Povinny Zddost iadotele odmitl podle 5 2 odst.4 a 5 75 odst.l- tnfZ a

odIvodnilto tim, ie se povinnost poskytovat informoce netykd mj. dotazT na ndzdry povinnd osoby. Stilnost
byla postoupena k nodiizendmu orgdnu. Ten vydal rozhodnutf, kde v jednd idsti rozhodnuti Obecniho 1fodu
potvrdil a v jednd zruiil o vrdtil k novdmu projedndnf.

5.

S 18 odst. 1 pismo f)
DalSi informace vztahujici se k

uplatfioviinitohoto zdkona.

- nejsou Zddnd informace.
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