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VYROCM ZPRAVA O CINNOSTI V OBLASTI POSI(YTOVANI INFORMACI
DLr' Z^KoNA č. 106/1999 Sb., O SvoBoDNÉnn pŘÍsrUPU K INFoRMACÍnI,
VE ZNĚNL pozlň:,lŠÍcHpŘolprsťJ, zl.RoK 2015
V

souladu s ustanovením $ 18 zákona č. 10611999 Sb.' o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu k informacím")' zveřejňuje Domov
seniorů M šeno, příspěvková or ganizace následuj íc í údaj e
:

1. Počet podaných žáďostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
Písemnéani ústnížádosti o poslgrtnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím Domov seniorů Mšeno' p. o. neeviduje' a proto nejsou ve qýroění zprávě uvedeny.

organizace nevydala žádné rozhodnutí o odmítnutížádosti.

proti rozhodnutí o odmítnutí
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve Smyslu zákona

2. Počet odvolání

k informacím nebylo podáno žádnéodvolání.

o

svobodném přístupu

3. opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného
subjektu o odmítnutínebo částečnémodmítnutížádosti a přehled všech výdajů' které
povinný subjekt lynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Proti rozhodnutí o odmítnutí nebo částečnémodmítnutíŽádosti nebyla podána žádná žaloba, tedy
nebyl vydán žádný rozsudek' ktery by přezkoumával zákonnost rozhodnutí Domova seniorů Mšeno
o odmítnutínebo částečnémodmítnutížádosti o poskýnutí informace'

4. Yýčet poskytnutych výhradních licencí včetně odůvodněnínezbytnosti poskytnutí

výhradní licence

Domovem seniorů Mšeno, p. o. nebyly v roce 2015 poslg,tnuty žádné výhradní licence.

5. Počet stížnostípodaných podle $ 16a zákona o svobodném přístupu k informacím,
důvody podání stížnostía stručný popis způsobu lryřaení stížností

Proti postupu Domova seniorů Mšeno, p. o. nebyly podány žádnéstížnosti.

Dalšíinformace vztahujícíse k poskytování informací
Dalšíinformace je možnézískat na internetoých stránkách Domova seniorů Mšeno, p.
6.

o.

(www. dsmseno. cz) nebo prostřednictvím i nformačníchbrožur ěi letráků.

Organizace vyřizuje řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žáďasti o informace
takto neformálně lyřizované j ednotl iými pracovníky na základějejich kompetencí, nejsou zahrnuty
do evidence ve smyslu uvedeného zákona.
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Ve Mšeně dne26.2.2015
Mgr. et Bc.

