OBECNÍ ÚŘAD - DOBŘÍNSKO
Výroční zpráva za rok 2018

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Tato zpráva je zpracována na základě § 18 uvedeného zákona a zahrnuje informace o činnostech OLJ Dobřínsko
v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2018. Údaje zde uvedené se týkají pouze písemných, emailových žádostí o poskytnutí informace.

a) Počet písemných podaných žádostí o informace v roce 2018 :2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí v roce 2018:
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu v roce 2018 :
soudním řízením neprocházel žádný případ.
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních
údajů :
žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.
e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
z celkového počtu 0 podané žádosti nebylo poskytnuti požadované informace odmítnuto,
avšak v souladu s § 17, odst. 5 uvedeného zákona nebylo postupováno
f) Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona 106/1999 Sb., v platném znění: 0
g) Povinné informace jsou zveřejněný na internetu na adrese www.dobrinsko.eu
h) V souladu s § 5 odst.3 zák.č. 106/1999 Sb. v platném znění, jsou informace poskytnuté na žádost zveřejněny
na www, dobrinsko.eu
i)

Jiné dotazy

Obecní úřad denně vyřizuje ústní dotazy , pokud na dotaz lze odpovědět /tm. týká se činnosti patřících do
působnosti obce a nejedná se o informace chráněné zákonem/, je odpověď poskytnuta okamžitě rovněž ústně.
Obecní úřad vyřizuje i množství různých elektronických a písemných dotazů, při nichž je postupováno podle
správního řádu a spisového řádu Obecního úřadu Dobřínsko(pokud se nejedná o správní řízení, je zpracovatel
povinen odpovědět do 15 dnů nebo v této lhůtě odesilatele informovat o postupu, jakým bude věc
vyřizována).Na tyto dotazy je odpovídáno bez využití ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.
Ústní dotazy a dotazy , kde odesilatel neodkazuje na zákon č. 106/1999 Sb., nejsou považovány za žádosti o
poskytnutí informaci podle tohoto zákona a nejsou zvlášť evidovány jako žádosti o poskytnutí informaci podle
zákona č. 106/199 Sb.
Vedle poskytování informací na základě žádostí dle uvedeného zákona zveřejňuje OÚ Dobřínsko
informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky obce,
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