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doručte do 2. 2. 20,18

za rok2017
Výkaz je souústí Programu slatistických zjišt'ování na rok 2017, ochrána důvěrnosti údajú je zaručena zákonem č. 89/1995 sb,, o stální stalistic*é službě, ve zněr

pozdějších předpisů Údaje se zjišťuji pro potřebu L4inisierstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu, Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout Všechny
požadované údaje, Děkujéme zá spolupráci,

Název zpravodajské jednotky
obecni knihovna Mezilesi

lČo Evid, č, knihovny 2359

Adresa Mezilégí 95
549 23 Mezilesí

Telefon
Kraj Královéhradecký
www stíánky zJ Mezilesi,czlknihovne

E_mail knihovna@mezilesi.cz

zřizovatel (vyplní se slovně) obec Mezilesí

Velikost obsll,]hované populace 1 239
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