Výroční zpráva o poskytování informací Obecním úřadem Židovice
§ 18 zákona 106/1999 Sb.
za rok 2016
Poskytnutí informací je prováděno v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.
v platném znění.
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Čl. 1
Úvod
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je
zpracována následující výroční zpráva za rok 2016.

Čl. 2
Žádosti o informace doručené OÚ v roce 2016
V roce 2016 bylo ústně vzneseno a odpovězeno na 82 dotazů směřovaných na investiční a
neinvestiční akce v obci, svoz komunálního odpadu, veřejného osvětlení. Ke konci roku byly
dotazy ohledně ceny komunálního odpadu, Dále 2 dotazy se týkaly nájmu obecního bytu a 1
dotaz na územní plánování. 11 dotazů se týkalo majetku obce. Několika občanům byla
poskytnuta pomoc při administrativních úkonech s úřady, úřady práce a sociálním odborem.

Písemná žádost o informace: nebyly podány žádné žádosti.
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Odvolání proti rozhodnutím o neposkytnutí informace
OÚ nevydal v roce 2016 žádné rozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace. Žádný
ze žadatelů nemusel podávat žádost o odvolání.

Čl. 4
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí
OÚ nevydal žádné rozhodnutí o nevyhovění žádosti a nemá poznatek o tom, že by některý
z žadatelů či jiných subjektů, požádal o soudní přezkum vydaných rozhodnutí.

Čl. 5
Řízení o sankcích za nedodržování zákona
Za rok 2016 nebyl na OÚ zjištěn žádný případ porušení některého ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., a proto nebylo nutné ukládat sankce.

Čl. 6
Závěr
OÚ vedl v roce 2016 v souladu s ”Pravidly pro zajištění přístupu k informacím” řádně evidenci
došlých písemných žádostí a dále se poskytovaly ústně občanům všechny informace, které
zákon č. 106/1999 Sb., umožňuje, i když se občané na zákon č. 106/1999 Sb. přímo
neodvolávali.
Lze tedy konstatovat, že zákon o svobodném přístupu k informacím je na OÚ v Židovicích v
celém rozsahu dodržován.

Výroční zpráva za rok 2016 byla schválena dne 11. 1. 2017 starostou obce Ing. Miloslavem
Krejným.

Veškerý spisový materiál, týkající se poskytnutých informací za rok 2016 je uložen na OÚ
Židovice. Výroční správa bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu a umístěna na
internetových stránkách obce.

V Židovicích dne 11. 1. 2017

Zpracovala: Bc. Radka Luxová
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