Výroční zpráva obce Velký Újezd
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2005
Obecní úřad Velký Újezd poskytuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) veřejnosti informace.
Při své činnosti se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, interním předpisem „Směrnicí obce Velký Újezd k zajištění splnění
povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.“, kterou schválila Obecní rada Velký Újezd
dne 13. 3. 2000, a „Metodickým pokynem“ k provádění zákona, schváleným usnesením vlády č.
875/2000 ze dne 6. září 2000. Současně plní i úkoly, které pro zlepšení výkonu orgánů státní
správy ve vztahu k občanům stanovila vláda usnesením č. 595/1995 ze dne 25. 10. 1995.
Podané a stanoveným způsobem evidované žádosti o informace podle zákona vyřizuje
příslušná osoba obecního úřadu.
V souladu s ustanovením § 18 zákona vydává obecní úřad tuto zprávu o své činnosti
v oblasti poskytování informací v roce 2005:
1. V roce 2005 bylo obecnímu úřadu podáno celkem 13 žádostí o informace. Z toho 4
žádosti byly podány písemně (podané běžnou poštou; formuláře žadatelé nevyužili), 7
žádostí elektronickou poštou (e-mail) a o 2 byl učiněn písemný záznam.
2. a) 9 žádostí bylo vyřízeno, z toho 8 ve lhůtě a 1 v prodloužené lhůtě,
b) u 1 žádosti byla obec nepříslušným subjektem, vyřízeno ve lhůtě,
c) u 1 žádosti byl žadatel odkázán na Státní okresní archiv Olomouc (dokumenty byly již
předány do archivu), vyřízeno ve lhůtě,
d) u 1 žádosti: 1. část vyřízena ve lhůtě, ve 2. části žadatel jako účastník řízení odkázán ke
správnímu orgánu, kterému byly obcí poskytnuty originály požadovaných dokumentů,
vyřízeno v prodloužené lhůtě,
e) 1 žádost (I-1/2005) se skládá z 8 dílčích částí, z toho: 2 dílčí části žádosti měly vadu
identifikace a žadatel byl 1x vyzván o upřesnění (výzva ve lhůtě) a 2x upozorněn, že
doposud neupřesnil svůj požadavek – k dnešnímu dni nebylo žadatelem podáno upřesnění
žádosti, u ostatních dílčích částí žádosti (které si vyžádaly přípravu) byl žadatel vyzván k
zaplacení příslušných nákladů Kč 132,- (výzva v prodloužené lhůtě), přes opakované
výzvy (2x) nedošlo k zaplacení nákladů a k vyzvednutí informací.
3. Obecní úřad nevydal v roce 2005 žádné písemné rozhodnutí o odmítnutí požadované
informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona.
4. V roce 2005 nedošlo k případu podle § 15 odst. 4 zákona - neposkytnutí informací ve
lhůtě.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
a) V podaných žádostech bylo žádáno o informace týkající se: kopií zápisu a
usnesení ze zasedání ZO, vyměření pozemků (geometr. plán), rekonstrukce domů
č.p. 261, 173 a 135, kupní smlouvy, nákladů obce při převodu pozemků,
sportovních aktivit komunálního charakteru, územního plánu obce, seznamu
živností v obci, občanské vybavenosti, stavebních pozemků, odpadů, čištění a
údržby komunikací, údržby zeleně, vyjádření obce ke správnímu řízení občana,
vlastnictví hrobového zařízení, ceny inzerce s místním občasníku, dat ze sčítání
lidu.
b) Kromě žádostí o informace uvedených v odst. 1 této výroční zprávy vyřizoval
obecní úřad přímo obsáhlý počet dalších žádostí o informace. Tyto další žádosti
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byly podány ústně při osobních návštěvách žadatelů nebo telefonicky. Byly
vyřízeny ihned bez záznamu (čl. 5 „Směrnice obce Velký Újezd“), jednalo se o
jednoduché informace a žadatelé nepožadovali písemná vyrozumění.
c) Pokud jde o hrazení nákladů souvisejících s poskytováním požadovaných
informací (§ 17 zákona) - pouze u jedné žádosti (I-1/2005) bylo vydání informací
podmíněno zaplacením úhrady za poskytnutí informací a to z důvodu rozsahu
požadovaných informací (přípravy a vyhledávání podkladů); ostatní informace
byly vydány bezplatně.
d) Při vyřizování žádostí o informace v osobním nebo telefonickém kontaktu s
žadatelem se osvědčuje postup pozorně vyslechnout celou záležitost a tímto
přispět k tomu, aby žadatel nenabyl dojmu, že jeho žádosti nebude věnována
patřičná pozornost.
Ve Velkém Újezdě 28. 2. 2006
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Ing. Jan H e g e r
starosta
obce Velký Újezd
Vyvěšeno na úřední desce 1. 3. 2006
Sejmuto dne:
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