STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD HRABOVÁ
Výroční zpráva za rok 2015
o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) a podle čl. 35
obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění změn a doplňků se předkládá tato výroční zpráva za rok 2015 o činnosti orgánů
Statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová a jeho orgánů v oblasti poskytování
informací podle zákona o informacích.
1.) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace:
52,
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0;
2.) počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 0;
3.) údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 0;
4.) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
5.) údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen
„stížnost“):
a) počet podaných stížností: 0;
b) důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0;
6.) další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace: 0;
Dle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, je městským obvodům svěřeno
oprávnění samostatně podávat informace podle zákona. Výroční zprávu zpracovávají městské
obvody samostatně a uveřejňují ji na úředních deskách úřadů městských obvodů a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Tato výroční zpráva byla vypracována tajemníkem Úřadu městského obvodu Ing. Janem
Sochou 25.2.2016a je zveřejněna na úřední desce úřadu a způsobem umožňujícím dálkový
přístup, tj. na internetové adrese www.ostrava-hrabova.cz.
V Ostravě - Hrabové dne 29.2.2016

Ing. Jan Socha
tajemník Úřadu městského obvodu
Hrabová

