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Poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., byl na Obci Kobeřice u Brna pověřen
Obecní úřad Kobeřice u Brna , který soustřeďuje všechny žádosti a statisticky je zpracovává
právě pro účely shrnutí do výroční zprávy.
Obsah výroční zprávy je dán zákonem a je členěn na tyto části:

a)

počet podaných žádostí o informace

V průběhu roku 2000 bylo vedle základních písemných žádostí v souladu se zákonem ústně
vyřízeno za oblast:
• poskytnutí sociálního příplatku - potvrzení žádosti:
1žádost
• informace o vydávání nových občanských průkazů a cestovních pasů :
1žádost
• vyhledávání parcelních čísel v k.ú. Kobeřice u Brna: 1žádost
• žádost o sdělení k volným rodinným domům: 1žádost

b)

počet podaných odvolání proti rozhodnuti

V průběhu roku 2000 nebylo podáno žádné odvolání proti způsobu podání informace.

e)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V průběhu roku 2000 nebyla předmětem
informace.

d)

rozhodnutí

soudu žádná žádost o poskytnutí

výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních
údajů

V průběhu roku 2000 nebyla uložena žádná sankce z nedodržení tohoto zákona.

e)

další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

V souběhu s vyřizováním žádostí o informace dle odst. písmo a) této zprávy provedl
Obecní úřad v Kobeřicích u Brna ještě tyto úkoly:
•
•
•
•
•
•

ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřováni pravosti podpisu
poskytováni tiskopisů
odpovědi na osobni, telefonické a e-mailové do~
nahh1.eni do Sbírek zákonů ČR
informace ojednánich členů zastupitelstva obce
informováni o vyhlQškách, opatřenich a projektech obce
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• informování o výstavbě nájemních bytů a rodinných domů: - lokalita Újezd H.
• poskytování informaci prostfednictvlm místního rozhlasu (prodej zboží v obci, sdělení
firem, lékařů apod.)

V Kobeřicích u Brna, dne:

Zpracovala :

20.02.2001

Bronislava Hradilová
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Ing. Jiří Sla

tinský ,CSc.

starosta obce

