Viirocnl zprAva
Stiedni Skoly Zivnostensk6 aZAkladni Skoly Plan6
podle zdkona e. 10611999 sb.

o svobodn6m piistupu k informacim za rok 2016

l.

Obsah vfrodni zprAvy se 6len[ dle $ 18 odst. 1 . z1kona 6. 106/1999 Sb. na tyto d6sti:

1. Podet podanich Zidosti

o informace a podet vydanich rozhodnuti o odmitnuti

ZSdosti,

V roce 2016 nebyly SSZ a ZS PlanS doru6eny 2Adn6 Zridosti o informace podle
zAkona 6. 106/199 Sb,

2.

Po6et podanich odvol6ni proti rozhodnuti,

V roce 2016 nebylo poddno 26dne odvol6n[ proti rozhodnut[, protoZe Skola nevydala
rozhodnuti o neposkytnut[ informace, o kterou tazatel 26dal.

3. Opis podstatnich 66sti ka2d6ho rozsudku

soudu ve v6ci piezkoum6niz6konnosti
rozhodnuti povinn6ho subjektu o odmitnutiZSdosti o poskytnut[ informace a piehled
v5ech vfdaj0, kter6 povinnf subjekt vynalo2il v souvislosti se soudnim iizenlm o
prSvech a povinnostech podle tohoto zAkona, a to vdetn6 n6kladr} na sv6 vlastni
zam6stnance a ndklad0 na prdvnlzastoupeni,

V pr0b6hu roku 2016 nebyla piedmdtem soudniho rozhodnutl ZAdnAZddost o
poskytnutl informacl.

4.

Vyi6et poskytnutlich vfhradnlch licencl, v6etn6 odfrvodn6ni nezbytnosti poskytnuti

vfhradni licence,
V roce 2016 nebyla poskytnuta26dnA licence.

5. Podet stiZnosti podanfch podle $ 16a, dr}vody jejich poddni

a strudnf popis zp[rsobu

jejich vyilzenl.

V pr0b6hu roku 2016 nebyla pod6na na SSZ a ZS Plan6 ZAdnA stiZnost na postup pii
vyiizov6n[ 26dosti o informace.

6.

Dal5l informace vztahujici se k uplathov6nitohoto z6kona:

Stiedni Skola 2ivnostenskd aZAkladni Skola Plan5 zveiejhuje informace podle tohoto
z1kona t6m ito zpfrsoby:
a)

Na fiednl desce

b) Pilmo u ieditele Skoly a vedouclch pracovnik& Skoly
c)

Na internetoviich str6nk6ch ww\,v.ssz.c?

il.

Pii piipadn6m obdrZenljak6koliv 26dosti o informace by bylo postupovdno v souladu s vfse
citovanVm z6konem. lnformace, o kter6 je ZAdAno [stn6, jejich poskytnuti nenl v rozporu
s platnlimi piedpisy a nenitieba jejich vyhled6ni, jsou poskytnuty neprodlenE a bezplatn6 jedn5 se piedev5im o informace, u nichZ nenlzd[rrazn6no, Ze jsou ZAddny na podklad[
zdkona e. 1061199 Sb.

V Plan6 dne 5. 7.2018
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