Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, předkládá obec
BLÍŽEJOV tuto „Výroční zprávu za rok 2016“.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

počet písemně podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování zákona:

5
0
0
0
0

0
2
0

Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2016 byl plně využíván. Většina dotazů byla
vyřízena ústní cestou.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. byla poskytnuta informace, a to:
a)
výpisy z účtů obce Blížejov – 15 kusů
b)
darovací smlouva – 2 kusy

1 dotaz se týkal technické vybavenosti k RD , další pak parkování v obytné zóně za školou. Stížnost se
týkala údajného šikanozního jednání vůči synovi žadatelky, spolu se stížností na jednání ředitelky ZŠ
Blížejov a jejího pedagogického sboru.
Další stížnost se týkala zaplavování objektu soukromé osoby z obecního pozemku.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na
webových stránkách obce.
V Blížejově dne 9.1.2017
………………………………..
Červenka Jiří
starosta obce
Zveřejnění na úřední desce Obce Blížejov:
Termín vyvěšení:
Termín sejmutí:

9. 1. 2017
25. 1. 2017

Zveřejnění v elektronické podobě na úřední desce Obce Blížejov: www.blizejov.cz
Termín vyvěšení:
Termín sejmutí:

9. 1. 2017
25. 1. 2017

