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Výroční zpráva za rok 2012
„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím“
Ve smyslu § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace Výroční zprávu za rok 2012 o své činnosti v oblasti poskytování
informací podle citovaného zákona:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-nebyly podány žádosti o poskytnutí informací
- nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Vzhledem ke skutečnosti v bodě a) nebylo vydáno odvolání proti rozhodnutí o
odmítnutí podání informací
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- v tomto smyslu nebyly vedeny soudní řízení.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
- nebyla poskytnuta žádná výhradní licence
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
- v tomto smyslu nebyla podaná žádná stížnost

f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
Ředitel školy vypracoval podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, pokyn k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. ve Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace. Postup je zveřejněn na přístupném místě ve všech
areálech školy a také na webových stránkách školy v rámci základních informací o škole.

Liberec 21. února 2013

Zprávu zpracoval:
Ing. Tomáš Princ
ředitel
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