KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ
Radobyčická 12, 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Šlouf /220

MÍSTO ODESLÁNÍ
Plzeň

DATUM
10.1.2009

Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Za kalendářní rok 2008
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
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 – nebylo vedeno žádné
soudní řízení
e) výsledky řízení o sankcích při nedodržení tohoto zákona – žádné sankce nebyly uloženy

Ing. Vladimír Grössl
ředitel KÚ pro Plzeňský kraj

Telefon
377162111
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Bankovní spojení
ČNB Plzeň č.ú. 6626-311/0710
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el. adresa podatelny
ku.proplzenkraj@cuzk.cz
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