OBEC DOUPOVSKÉ HRADIŠTĚ
se sídlem obecního úřadu Doupovské Hradiště v Lučinách čp. 1, 362 72 Doupovské Hradiště
IČ: 04498691, DIČ: CZ04498691, ID sjtfeu4, tel. +420353228570, +420702003268

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
O činnosti povinného subjektu obce Doupovské Hradiště, v oblasti poskytování informací, dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle ustanovení § 18 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon), zveřejňuje povinný subjekt Obec Doupovské Hradiště,
výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákonač. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 201 obec obdržela 2 žádosti o poskytnutí informací.
1) Žádost o poskytnutí informací – řešení volně pobíhajících psů a koček
2) Žádost o poskytnutí informací – dotazník -kastrační program
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18
odst.1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
3. Opis podstatných částí každého rozsudku-§18 odst.1 písm.c) zákona č.106/1999 Sb.
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
4. Výčet poskytnutí výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst.1 písm. e) zákona č. 106/1999
Sb.
V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost.
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2018 podával obecní úřad Doupovské Hradiště informace o své činnosti způsoby
v místě obvyklými – tj. prostřednictvím úřední desky elektronické i fyzické,
informačními deskami v místních částech Dolní Lomnice a Svatobor, SMS portálu a
webových stránek obce. Telefonní , e- mailové a osobní dotazy jsou bezprostředně
zodpovězeny a nejsou evidovány (zák. 106/1999Sb.). dotazy občanů jsou rovněž
zodpovězeny na veřejných zasedáních zastupitelstva obce a informačních schůzkách.
Webové stránky obce www.doupovskehradiste.cz poskytují občanům základní
informace o činnosti orgánů obce a v oddílu povinné informace jsou umístěny všechny
povinně zveřejňované informace.
Výroční zpráva je zveřejňována
www.doupovskehradiste.cz

na

internetových

stránkách

V Doupovském Hradišti dne 13. února 2019
Jarmila Bošková v.r.
starostka obce
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