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Vážená paní

Váš dopis zna ky / ze dne

Naše zna ka

Vy izuje / telefon

V Liberci dne

29.11.2015

CJ MML 219000/15

Moravcová/485 243 779

2.2.2015

Vážená paní,
dne 29. listopadu 2015 jsme obdrželi Vaši elektronickou žádost dle zákona . 106/1999 Sb., o
svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen žádost), ve které
požadujete následující informace:
Po et žádostí o informace vznesených na váš ú ad podle zákona o svobodném p ístupu
k informacím . 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvláš v období mezi 1. 1. a 31. 12. 2013 a
1. 1. a 31. 12. 2014. Po et žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30. 6. 2015). Dále
požadujete p ehled po tu odmítnutých a nezodpov zených žádostí o informace za rok 2014 a
první pololetí roku 2015.
K Vaší žádosti Vám sd luji, že Magistrát m sta Liberec obdržel následující po et žádostí o
informace:
V roce 2013 88
V roce 2014 76
V prvním pololetí roku 2015 (do 30.6.2015)
36
V roce 2014 bylo odmítnuto osm žádostí, odloženy byly dv . V prvním pololetí roku 2015
byly dv žádosti áste n odmítnuty a jedna áste n odmítnuta a sou asn áste n
odložena.
Všechny informace týkající se žádostí o informace dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
p ístupu k informacím, v etn výro ních zpráv, naleznete na webových stránkách statutárního
m sta Liberec http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace.
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