Výroční zpráva za r.2011 o činnosti obce Krnsko
v oblasti poskytování informací podle zákona č.1 06/1999 Sb.,
,,0 svobodném přístupu k informacím".

J. Obecná část výroční zprávy
a) Na základě zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím /dále jen zákon!
předkládáme výroční zprávu za uplynulé období roku 2011 o činnosti obecního úřadu
Krnsko v oblasti poskytování informací dle uvedeného zákona.
b) Smyslem zákona je upravit podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanovit
základní podmínky, za kterých j sou informace poskytovány. Zákon stanoví, kdo má
povinnost informace poskytovat, definuje základní pojmy, způsob poskytování informací,
zveřejňování informací a dalších skutečností, postup při podávání a vyřizování písemných
žádostí o poskytnutí informace !rozhodnutí, odvolání, hrazení nákladů! a konečně ukládá
povinným subjektům vypracovat výroční zprávu.
c) Obecní úřad Krnsko poskytuje informace zveřejněním základních informací a na základě
konkrétních žádostí.
d) Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně a bezodkladně
v běžném každodenním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na
požadovanou informaci, nebo vyžádání formalizovaného postupu podléhá vyřizování
žádosti o informace písemné formě.
e) Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele. Ze žádosti musí být
patrné přesné vymezení požadované informace. V opačném případě je nutné korespondenci
s žadatelem doplnit nebo upřesnit. Žádost je podána dnem doručení na obecní úřad.

Obecní úřad neposkytuje informace, které jsou:
mimo působnost obecního úřadu
utaj ovanou skutečností ve smyslu zákona č.148/1998 Sb.,
údaje o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění, nebo sociálním
zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob
informace uchovanými z vůle osob /péče o rodinu, děti apod.!
informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve
smyslu zákona č.35/1965 Sb.,
informacemi o vyšetřování trestných činů
výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy
informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání
rozhodnutí
osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených
zákonem č.256/1999 Sb.,

II. Zvláštní část výroční zprávy

a) Počet podaných žádostí

12

Podané žádosti byly vyřízeny. Ústní dotazy nejrůznějšího druhu jsou vyřizovány průběžně.
Aktuální informace jsou vyvěšovány na úřední desce OÚ, od 1.1.2006 na elektronické
úřední desce aje možné je získávat na nahlášenou e-mail adresu žadatele ..

b) Počet podaných odvolání

4

c) Počet odložených žádostí

O

d) výše úhrady za poskytnuté informace -

O

výroční zpráva je zpracovaná dle podkladů obecního úřadu v Krnsku.

Krnsko 19.1. 2012

