Výroční zpráva za rok 2020
o činnosti Obecního úřadu Černouček v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
I. Část
Smyslem zákona je upravit podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanovit
základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Tento zákon stanoví, kdo má povinnost
poskytovat informace, definuje základní pojmy, způsob poskytování informací, zveřejňování
informací, povinnost odkázat na zveřejněnou informaci, ochranu utajovaných informací a dalších
skutečností, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace a ukládá
povinným subjektům vypracovat výroční zprávu.
Ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví, že každý
povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona do 1. března
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, obsahující následující údaje:
počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích z nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k
jejich působnosti jsou státní orgány a orgány územní samosprávy,tj.
Obec Černouček.
Kompetenčně je činnost související s vyřizováním agendy žádostí podle citovaného zákona uložena
Organizačním řádem Obecního úřadu starostovi, konkrétní žádosti vyřizují i vedoucí jednotlivých
odborů.
V souladu se zákonem poskytuje Obecní úřad Černouček žadatelům informace na základě jejich
žádostí nebo zveřejněním.
II. Zvláštní část
Tato část obsahuje rozpracování jednotlivých zákonných požadavků.
A. Počet podaných písemných žádostí o informace :
4
B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
0
D. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
E. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
0

0

Veškerý spisový materiál, týkající se poskytnutých informací za rok 2020, je uložen u starosty ObÚ.
Informace týkající se obce a Obecního úřadu Černouček lze získat též prostřednictvím internetu na
www.cernoucek.cz, na vývěskách ObÚ.
Výroční zpráva bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu a umístěna na internetových stránkách
obce.
V Černouček dne 26.2.2021
Zpracoval: Václav Kříž v.r. – starosta obce

