V' ročni zpráva
Statutárního města ostravy
Ú aau městského obvodu T ebovice
o poskytování informací
podle zálíona č.1o6 r 999 Sb. o svobodném p ístupu
k informacím' ve znění pozdějšíchp edpis za rok 2o13
1. počet podan, ch žádostío informace a počet vydan ch rozhodnutí
o odmítnutížádosti:
a) počet podanych žádostí o informace: 8
b) počet vydan ch rozhodnutí o odmítnutížádosti: o

2. počet podan' ch odvolání proti rozhodnutím o odmítnutížádosti: o

3. daje o soudním p ezkumu rozhodnutí o odvolání:
a) opis podstatn, ch částíkaždéhorozsudku soudu Ve věci p ezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebylo vedeno žádnésoudní
ízení,

b) p ehled všech v,idaj . které byly Vynaloženy v souvislosti se soudními ízenímio
právech a povinnostech dle zákona, a to včetně náklad na své vlastní zaměstnance
náklad na právní zastoupení: nebylo vedeno žádnésoudní ízení;

a

4. v' čet poskytnut' ch v' hradních licencí, včetně od vodnění nezbytnosti
poskytnutí v' hradní licence:
- nebyly poskytnuty žádnév',ihradní licence;

5.

daje o stížnostech podan' ch na postup p i vy izování žádostío informace
(dále jen''stížnost'') :
a) počet podan,ich stížností:0
b) dr3vody jejich podání a stručn, popis zpr3sobu jejich vyYízení:
6. dalšíinformace vztahující se k vy izování žádostío poskytnutí informace:
z celkového počtu B žádostíbylo:
- poskytnuto B informací, a to písemně - poštou, e-mailem a datovou schránkou
_ žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly k investičnímu plánu, k nepovolenrim
stavbám, k počtu vy izovan ch p estupkl3, k domovnímu a bytovému fondu, k počtu
provozoven' k pronájmu p íst ešk MHD, k vyčteněníploch pro vylepení volebních
pla kát

Tato vyiročnízpráva byla schválena Radou městského obvodu T ebovice

dne
22.L.2oL4 usnesením čísíoB22l72 a je zve ejněna na rj ední desce Ú aou městského
obvodu T ebovice a zpr3sobem umož ujícímdálkov'i p ístup, tj. na internetové adrese
www.treboviceveslezsku cz.
StatutárnÍ město ostrava
.

V ostravě dne 23.L.2oL4.
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