OBE OBECNÍ ÚŘAD Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Obecního úřadu Moravské Knínice v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2018
OBEC Moravské Knínice vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Moravské Knínice
v oblasti poskytování informací za rok 2018:
Přehled o vyřizovaných žádostech:
Počet podaných žádostí o informace
z toho prostřednictvím elektronické
pošty:
Z toho prostřednictvím datové schránky
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
Počet podaných odvolání proto
rozhodnutí
Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu

2
1
2
0
0

V roce 2018 soud nepřezkoumával žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace
Obecního úřadu Moravské Knínice
Výčet poskytnutých výhradních licencí
Žádné
Počet stížností podaných podle § 16a, 1
důvody jejich podání a stručný popis Stížnost stěžovatele na nepřiměřenost nákladů
způsobu jejich vyřízení:
za podání informace.
Podání požadované informace OÚ bez nároku na
zaplacení poplatku.
Uplatnění nároku stěžovatele na náhradu
imateriální újmy.
Vyjádření OÚ k dopisu ohledně výmazu
informací o stěžovateli.
Omluvný dopis stěžovatele – čestné prohlášení –
omluva.
Další
informace
vztahující
k uplatňování tohoto zákona
P.č.:
1.

se Nejsou

Obsah žádosti o informace:
Žádost o informaci ohledně GDPR ze dne
21.05.2018 (došlo DS dne 04.06.2018 č.j.
MK/391/2018)

IČ 00488216, DIČ CZ00488216

www.moravskekninice.cz

Způsob vybavení:
Zasláno vyjádření s podmínkou
zaplacení úhrady za poskytnutí
informace dle sazebníku prostřednictvím datové
Komerční banka, a.s.
č.ú. 14322641/0100

OBE OBECNÍ ÚŘAD Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

schránky dne 04.06.2018 č.j.
MK/392/2018.
Tentýž dopis zaslán také
prostřednictvím e-mailu dne
06.06.2018.
2.

Žádost o informaci týkající právnických
osob, které mají dluh vůči obci ze dne
25.06.2018 (došlo DS dne 26.06.2018, č.j.
MK/458/2018)

V Moravských Knínicích dne 05.03.2019

IČ 00488216, DIČ CZ00488216

www.moravskekninice.cz

Zasláno vyjádření s podmínkou
zaplacení úhrady za poskytnutí
informace dle sazebníku prostřednictvím datové
schránky dne 26.06.2018, č.j.
MK/459/2018
Jiří Hanák v.r.
starosta obce

Komerční banka, a.s.
č.ú. 14322641/0100

