Obec Zábeštní Lhota, Zábeští Lhota 13, 751 27
IČO: 00600873

Výroční zpráva
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015
Obec Zábeštní Lhota zveřejňuje v souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) tuto
výroční zprávu
Ustanovení § 18
odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace

odst. 1 písm b)

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

odst. 1 písm.c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
0
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:

odst. 1 písm.d) Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
0
odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle §16a) důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
0
odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

Obecní úřad vyřizoval ústně nebo telefonicky podané žádosti operativně ústní či telefonickou
formou. Týkaly se informací o svozu odpadu, přístavby velkoobjemového kontejneru na velký
domovní odpad, oprav veřejného osvětlení, dopravní situace na místních komunikacích,
parkování, informace o stavebních místech v obci, jejich zasíťování. Tyto žádosti nejsou
evidovány a nejsou ani předmětem této výroční zprávy
Zábeštní Lhota 16. 2. 2016

Blaťáková Hana
Starostka obce Zábeštní Lhota

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění soudních výdajů:
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Dále pak jsou informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,
hlášením místního rozhlasu.
aždoročně jsou běžně vyřizovány desítky žádosti podaných ústně, telefonicky, e-mailem
nebo osobní návštěvou. Takové žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obce
průběžně, v rámci svých působností a pravomocí. O poskytnutí takových žádosti se
záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.
Kromě poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím obec zveřejňuje informace o své činnosti prostřednictvím kamenné
a elektronické úřední desky, čtvrtletníku Tlumačovských novinek a na svých
internetových stránkách na adrese: www.tlumacov.cz. Dále pak jsou informace občanům
sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, hlášením místního rozhlasu.

Žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány
ústní cestou.
V Zábeštní Lhotě dne 24.2.2016

Počet podaných žádostí o informaci - § 18 odst. 1 písm. a) zákona
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst.
zákona
Sankce za nedodržování tohoto zákona
Počet stížností podaných podle § 16a
Počet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona
Další informace vztahující se k uplatňování zákona

