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Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Vendryně v oblasti
poskytování informací, podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
za rok 2016
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon č.
106/1999 Sb.) zveřejňujeme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti obce Vendryně
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje následující údaje:
Počet písemně podaných žádostí o informace
§ 18 odst. 1 písm. a):
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
§ 18 odst. 1 písm. b)

0

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání bez rozsudku soudu
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádostí 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 § 18 odst. 1 písm. c)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti bez sankce
poskytnutí výhradní licence
§ 18 odst. 1 písm. d)
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení,
§ 18 odst. 1 písm. e)

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
§ 18 odst. 1 písm. f)
Odpovědi k žádostem za rok 2015 jsou zveřejněny chronologicky na
webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – povinné informace
odst. 18 (seznam zveřejněných informací 2015/1,2,3,4,5,6)
Odpovědi byly žadatelům odeslány ve stanovené lhůtě.

Průběžně jsou
poskytovány informace
na základě ústně
podávaných žádostí

Obec má zájem o informování svých občanů i ostatní veřejnosti různými dostupnými prostředky. Kromě
úřední desky je to vydávání Vendryňských novin a vlastní internetové stránky www.vendryne.cz.
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bohuslav Raszka, v.r.
starosta obce Vendryně
Zpracovala Eva Matušková, oprávněná úřední osoba, zveřejněno dne 28.02.2017
Rada obce Vendryně projedná na své schůzi č. 72 dne 6.3.2017

