OBEC VELKÁ POLOM

Výroční zpráva za rok 2011
o činnosti orgánů obce Velká Polom v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
K naplnění zákona byly usnesením rady obce č. 78 – 2010 ust. III. písm. b) ze dne
26.05.2010 schváleny „Zásady upravující postup obci při poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“ (dále jen „zákon“).
Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě § 18 odst. 1 zákona.
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V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2011, která je
součástí „Výroční zprávy“, je zpracován přehled písemných žádostí a jejich způsob vyřízení.
Podle zákona o informacích je obci a jejím orgánům svěřena povinnost podávat informace.
Obec výroční zprávy uveřejňuje na úřední desce úřadu a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
I. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. b)
Byly podány celkem 2 písemné žádosti o poskytnutí informace.
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
IV. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d)
V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
V. Počet stížností, podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e)
V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost.
VI. Další informace vztahujíc se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
Byly účtovány finanční úhrady podle § 17 odst. 1 zákona, a to v případě 1 žádosti o
poskytnutí informace. Finanční úhrada byla ze strany žadatele provedena, žádost o
informace nebyla povinným subjektem odložena v souladu s § 17 odst. 4 zákona.
Ve srovnání s rokem 2010 je počet písemně podaných žádostí nižší o tři žádosti.
V prostorách budovy obecního úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou
zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1
zákona.
Webová stránka Obce Velká Polom poskytuje občanům velkou část informací nejen o
činnosti orgánů obce, ale i další informace. Ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou
umístěny všechny povinně zveřejňované informace. O významu stránek svědčí i vysoká
návštěvnost (od 31.01.2011 do 16.01.2012 navštívilo stránku 33.673 návštěvníků).

PŘEHLED VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Počet žádostí celkem
Z toho vyřízeno
Poskytnutím
Odložení pro nepříslušnost
Odkazem na zveřejněné informace
Rozhodnutím o neposkytnutí informace
Rozhodnutím o částečném neposkytnutí
Z toho nevyřízeno
Výzva k finanční úhradě
Podaná odvolání
Odvolání proti rozhodnutí

2

OBEC VELKÁ POLOM
Obecní úřad Velká Polom
Opavská 58
747 64 Velká Polom
telefon: 553 770 228, 553 770 229
fax: 553 770 228
podatelna: sekretariat@velkapolom.cz
název datové schránky: Obec Velká Polom
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