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 2006
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 2006:
1. V roce 2006 bylo obecnímu úřadu podáno celkem 8 žádostí o informace. Z toho 5
žádosti bylo podáno písemně (podané běžnou poštou; formuláře žadatelé nevyužili), 2
žádosti elektronickou poštou (e-mail) a 1 podána ústně s písemným vyřízením.
2. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny ve lhůtě a bezplatně, z toho:
- u jedné žádosti (I 4/06) výzva k upřesnění; žádost byla upřesněna,
- jedna žádost (I 8/06) obsahovala 2 dílčí žádosti; obě dílčí žádosti byly
z části vyřízeny a z části bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti.
3. Obecní úřad vydal v roce 2006 jedno písemné rozhodnutí o odmítnutí požadované
informace podle ust. § 15 odst. 1 zákona (viz bod 2).
4. V roce 2006 nedošlo k případu podle § 16a – stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
a) V podaných žádostech bylo žádáno o informace týkající se: územního plánu
obce, textu hlášeného v místním rozhlase, dokumentů k parkování autobusu
firmy Conex, dokumentu ke správnímu řízení, jednání zastupitelstva obce,
výroční zprávy o podávání informací dle zák. č. 106/1999 Sb., vyřizování
živnostenského listu, zveřejnění informací o kontaktech na starostu a
místostarostu, úředních osob zaměstnaných na stavebním úřadě a článku
v Žibřidu.
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 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) - jednalo se o poskytnutí informací, které
nevyžadovaly delší přípravu spojenou s vyhledáním a zpracováním podkladů.
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d) Při vyřizování žádostí o informace v osobním nebo telefonickém kontaktu s
žadatelem se osvědčuje postup vyslechnou pozorně požadavek tak, aby žadatel
nenabyl dojmu, že jeho žádosti nebude věnována patřičná pozornost.

Ve Velkém Újezdě dne 28. 2. 2007
Č.j. OUVU/318/07
84.2 A/5

Lubomír B r š l i c a
starosta
obce Velký Újezd

Vyvěšeno na úřední desce dne 28. 2. 2007 – poř. č. 18
Sejmuto dne:
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