
c CENTRUM SLUZEBPRo stLNtCNi oopnlvu
Centrum sluZeb pro silnidni dopravustiitni pifsp6vkovd organizace

ndbieZi Ludvika SvobodY t222lt2
110 15 Praha 1

V'iroEni zpr6va CSPSD za rok 2Ot7
(dle 5 18 zdkona d. 105/1999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim)

V,irodnizprdva za rok 2Ot7 o dinnosti CSPSD voblasti poskytovdni informacidle zdkona t'. tO6lL999
Sb., o svobodn6m piistupu k informacim:
. PoEet podan'ich i5dosti o informace:
CSPSD obdrielo v hodnocen6m obdobipodle 5 18 z6kona 4 Zddosti o informaci.
. Potet podan'ich odvol6niproti rozhodnuti:
CSPSD neobdrielo v hodnocen6m obdobi 26dn6 proti rozhodnuti.
. Opis podstatn'ich E6sti kaid6ho rozsudku soudu:
V hodnocen6m obdobi nebyla piezkoumdvdna zdkonnost iSdn6ho rozhodnutio odmitnutf iiidosti
o poskytnutl informace soudem.
. V'iEet poskytnutrich v'ihradnich licenci, vietn6 od0vodnEni nezbytnosti poskytnuti vfhradni

licence:
V hodnocen6m obdobi nebyla poskytnuta i6dnii v'ihradni licence.
. Poiet stiinost( podan'ich podle 5 15a z6kona:
V hodnocen6m obdobibyly pod5ny 2 stiZnosti.
. Dal5i informace vztahujici se k uplatfiov6nf tohoto z5kona:
lnformace byly oprdvn6n'im osob6m poskytnuty bezplatnd.

V Praze dne 25. 1. 2018
@cENrnuM sLUzEBPRO StLNteNiOOpRaVUn6bi. L. Svobody 1222112,110 15 Praha 1tel.:225 131 713

PhDr. Dalibor Sadovsk'i
ieditel organizace
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CENTRUM SLUŽEB Centrum Služeb pro Silniční dopravu
státní příspěvková Organizace

PRC SILNIČNÍ DOPRAVU nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Výroční zpráva CSPSD Za rok 2017
(dle § 18 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Výroční Zpráva Za rok 2017 O činnosti CSPSD v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím:
I Počet podaných žádostí o informace:
CSPSD obdrželo v hodnoceném období podle § 18 Zákona 4 žádosti O informaci.
I Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
CSPSD neobdrželo v hodnoceném období žádné proti rozhodnutí.
I Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V hodnoceném období nebyla přezkoumávána Zákonnost žádného rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace soudem.
I Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

licence:
V hodnoceném období nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
I Počet stížností podaných podle § 16a Zákona:
V hodnoceném období byly podány 2 Stížnosti.
I Další informace vztahující Se k uplatňování tohoto zákona:
Informace byly oprávněným Osobám poskytnuty bezplatně.
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