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Obecní úřad Chrást na základě ustanovení §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tuto

VÝROČNÍ ZPRÁVU
o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ZA ROK 2017
A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Za rok 2017 bylo u Obecního úřadu Chrást podáno 6 písemných žádostí o poskytnutí
informací a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Chrást o odmítnutí žádosti nebylo podáno ani
v jednom případě.
C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2017 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí Obecního úřadu Chrást o odmítnutí žádosti
soudem dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Za období roku 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost dle § 16a.
F. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Na 6 písemných žádostí o informace bylo odpovězeno písemně.
Veškeré další informace v roce 2017 byly poskytovány ústní formou okamžitě.
Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena vnitřní směrnicí, podle které je při
vyřizování žádostí postupováno. Vnitřní směrnice obsahuje mimo jiné způsob zveřejňování
informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a povinnosti
zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům.
Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Chrást.
V Chrástu dne 6.3.2018
Ladislav Bohuslav
starosta

