D§O BožíVoda

Rumburská 53,277 21 Liběchov

Výročnízpráva za rok

2a§

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

znění pozdějších předpisů

Ve

9my.slu ust.

§ 18 zákona č. 106/1999, o

svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších

předpisŮ (dále jen ,, zákon o informacích"), uveřejňuje DSO BožíVoda výročni zprávu za rok 20,18 o své
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o ínformacích:

A.

počet podaných žádostí o informace

0

B.

počet vydaných rozhodnutí o odmítnuti žádosti

U

poěet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

D^

opis podstatných ěástl rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí o odmitnutí žádosti a přehted všech

výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti
řízením

se

n

soudním

E.

výěet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění

0

F.

poěet stížnostípodaných dle § 16a zákona o informacích,
důvodyjejich podání a struěný popis zpúsobu jejich řešení

0

G.

dalši informace vztahující se k uplatňováni zákona

D§O a jeho orgány bezprostředně vyřizovaly dalšížádosti o informace jejich poskytnutím prostřednictvím
telefonu, elektronické pošty a osobním jednání, které nejsou evidovány podle zákona o informacích,
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D§O BožíVoda

Rumburská 53,277 21 Liběchov

Výročnízpráva za rok 2020

o poskytování informací podle zákona č. 106i1999 §b., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

ust. § 18 zákona č, 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ (dále jen,, zákon o informacích"), rrveřejňuje DSO BožíVodavýročnízprávuza rok 2018 o své
činnostiv oblasti poskytování informací podle zákona o informacích:

V_e smy9|u

A.

počet podaných žádostí o informace

B.

počet vydaných rozhodnutí o odmltnutl žádosti

0

(-.

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

U

D.

ópi§ podstatných ěástí rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutížádosti a přehled všech

^

výďajů, které byly vynaloženy v souvislosti
řízením

E.

F.

\J.

se

soudním

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odúvodnění

poěet stižností podaných dle § 16a zákona

o

informacich,

dtlvody jejich podání a stručný popis zpúsobu jejich řešení

dalšíinformace vztahujíci se k uplatňováni zákona

0

0

0

0

D§O a jeho orgány bezprostředně vyřizovaly dalšížádosti o informace jejich poskytnutím prostřednictvím
telefonu, elektronické pošty a osobním jednání, které nejsou evidovány podle zákona o informacích.

V Liběchové dne:

,r!t ' ,l,l

.|'

Áu.*,,-,/
lng. Mgr. VÍadimíraZrallková

jednatelka DSO BožíVoda

zveřejněno

dne:

Sejmuto dne:

/

a.

z

4.

!.

;'|ffi'"

l)u}lrovoIný s,t,azeli
rllrt:í 1lrlííVtrdt

l,].:lrlr!.,ulská 53
.l''']: ] i.ii:čcho,.,
l(:, il|)i:í1 :iil..},. (ťl,: .1l5 írí)70l(l

l

