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OBEC SVOJŠÍN
obecní úřad
Svojšín č.p. 135, 349 01 Stříbro
tel. 374 693 112

e-mail: obec@svojsin.cz

Výroční zpráva Obce Svojšín
o poskytování informací podle zákona
106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
ě.

za rok 2012

Tato vyrocm zpráva je zpracována v souladu s ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
a hodnotí období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
a) Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2012 byly Obecnímu úřadu ve Svojšíně podány dvě písemné žádosti
o poskytnutí informací s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žádost doručená dne 10.1.2012 se týkala informací o plánovaných investicích obce
spojených s řešením bezbariérovosti, a to s pomocí schodolezů, schodišťových
plošin, výtahů pro ZTP, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů. Žádosti
bylo v celém rozsahu vyhověno - informace byla poskytnuta dne 10.1.2012.
Žádost doručená dne 27.2.2012 se týkala informací o plánovaných stavebních
investicích obce v roce 2012 (název projektu, popis projektu, jeho rozpočet, termín
započetí a předpokládaný termín výběrového řízení). Žádosti bylo v celém rozsahu
vyhověno - informace byla poskytnuta dne 29.2.2012.
Informace poskytnuté na základě výše uvedených žádostí byly žadatelům poskytnuty
bez finanční náhrady.
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Žádná žádost o poskytnutí informace nebyla odmítnuta.
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Žádné odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu nebylo podáno.

d) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v
o právech a povinnostech podle tohoto zákona,
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

ve věci přezkoumání zákonnosti
o poskytnutí informace a přehled
souvislosti se soudními řízeními
a to včetně nákladů na vlastní

Žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace nebylo vedeno. Povinnému subjektu tak nevznikly
žádné náklady v souvislosti se soudními řízeními.
e) Výčet poskytnutých
výhradní licence:

výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí

Žádné výhradní licence nebyly v tomto období poskytnuty.
t) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
Žádné stížnosti podle § 16a zákona nebyly podány.
g) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Do vyrocru zprávy nejsou zahrnuta podání, která nejsou žádostí ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona (není uvedeno, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve
smyslu zákona
106/1999 Sb.). Do výroční zprávy také nejsou zahrnuty dotazy
učiněné osobně, telefonicky či jinou formou, ačkoliv se jedná o operativní
a jednoznačně převažující způsob získávání informací, Žadatelům byly průběžně
poskytovány také informace, které se sice nevztahují k působnosti povinnému
subjektu, ale jsou povinnému subjektu známy a jejich poskytnutí nebránilo žádné
omezenÍ.
č.

Aktivní zveřejňování informací povinného subjektu bylo prováděno s využitím
úřední desky obecního úřadu a dalších informačních tabulí, Svojšínského zpravodaje
a prostřednictvím webových stránek.
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Ve Svojšíně dne 7. února 2013

Karel Petráň
starosta obce
Vyvěšeno dne: 7.2.2013
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