Výroční zpráva
o poskytování informací 2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2021.
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle
kterého musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem
stanovené údaje, předkládá obec Přáslavice tuto výroční zprávu za rok 2021.
•
•
•
•

•
•
•

§ 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 3
§ 18, odst. 1, písm. a) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 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

Na Obecní úřad Přáslavice bylo podáno množství ústních dotazů (osobní návštěva, telefonicky), které byly
vyřízeny ihned neformálním způsobem v běžném úředním styku a nejsou evidovány.
Webová stránka obce www.praslavice.com poskytuje občanům velké množství informací o činnosti orgánů
obce a jsou zde zveřejňované všechny povinné informace.
V Přáslavicích dne 6. 1. 2022

………………………………….
Ing. Jitka Ivanová
starostka obce
Vyvěšeno: 6. 1. 2022
Sejmuto: 31.12. 2022
Ve stejném termínu zveřejněno i na webových stránkách obce www.praslavice.com, v sekci – úřední deska.
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