Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – Vazební věznice LITOMĚŘICE

Počet podaných žádostí o informace

3

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)
Žádosti vyhověno

2

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i
částečném)

1

Žádost odložena

1

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace

Žádný rozsudek nebyl vydán

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
Přehled výdajů vynaložených povinným
subjektem v souvislosti se soudními řízeními

0,00 Kč

(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

-

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)
Další informace vztahující se k uplatňování
zákona

(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

0

V roce 2017 bylo v rámci spolupráce na projektech prevence kriminality a
patologických jevů u mládeže, realizováno celkem 8 exkurzí do Vazební
věznice Litoměřice. Exkurze se zúčastnilo celkem 107 studentů společně s
pedag. doprovodem (TRIVIS, UJEP PF, FSE v Ústí n/L. a z VOŠ soc.
právní Praha, SPOŠ Roudnice n/L., Gymnázium Bílina).
Mimo objekt Vazební věznice Litoměřice bylo v rámci projektů prevence
kriminality ve spolupráci se SPŠ hotelnictví a služeb v Litoměřicích,
TRIVIS s.r.o Ústí n/L. a DD Česká Kamenice, realizováno šest přednášek
pro studenty II., III. a IV. ročníků a dále pro žáky 8. a 9. tříd. Tiskový
mluvčí Vazební věznice Litoměřice byl v průběhu roku 2017 6x
kontaktován novináři, včetně dalších médií.

Kontaktní údaje:
Adresa:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Litoměřice
P. O. Box 79
412 81 Litoměřice

www stránky:

www.vscr.cz/litomerice

Telefon:

+420 416 720 111

Fax:

+420 416 720 211

Email:

e-podatelna@grvs.justice.cz

ID datové schránky:

miid4ys

Bankovní spojení:

20632881/0710

Bankovní spojení pro zasílání finančních prostředků pro vězněné osoby:
6015-20632881/0710

Vyvěšeno na úřední desce Vazební věznice Litoměřice dne: 29. 1. 2018.
Vystavil: Mgr. Jaroslav Kindl – tiskový mluvčí Vazební věznice Litoměřice,
Bc. Věra Krejčí, pověřená kontaktní osoba ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

