OBEC JALUBÍ
687 05 Jalubí 135
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Obce Jalubí v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2020
§ 18 odst. 1 písm. a)
- počet podaných žádostí o informace
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2
0

§ 18 odst. 1 písm. b)
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

§ 18 odst. 1 písm. c)
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení

0

§ 18 odst. 1 písm. d)
- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

§ 18 odst. 1 písm. e)
- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

§ 18 odst. 1 písm. f)
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Za poskytnuté informace nebyla dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vyúčtována v roce 2019 žádná finanční částka.
V průběhu roku jsou běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, telefonicky, případně
formou e-mailů nebo datových zpráv. Tyto žádosti nenaplňují ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
proto se o nich nevede přesná evidence. Nejčastější dotazy se týkají běžného chodu obce, územního
plánu, stavebních parcel, životního prostředí atd.
Kromě poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obec zveřejňuje informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky, na každém
veřejném zasedání zastupitelstva obce, ve zpravodaji a na svých webových stránkách na adrese
www.jalubí.eu.

V Jalubí 26.1.2021
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