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o POSKYTOVÁNí

INFORMAd PODLE ZÁKONA Č. 106/1999
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMAdM

Sb.,

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 shrnu-tí do
výroční zprávy.
Obsah výroční zprávy je dán zákonem a je členěn na tyto části:
a)
počet podaných žádostí o informace
V průběhu
roku 2007 bylo vedle základních
oblast:
•
•
•
•

informace
informace
podmínky
podmínky

písemných

žádostí

v souladu se zákonem ústně vyřízeno

o pozemcích-vlastníci
o poplatku za svoz komunálního odpadu
připojení internetu
připojení kabelové televize

b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V průběhu roku 2007 nebylo podáno žádné odvolání proti způsobu podání informace.
c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V průběbu roku 2007 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí

informace.

d)
výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajú
V průběhu roku 2007 nebyla uložena žádná sankce z nedodržení tohoto zákona.
e)

další informace

vztahující

se k uplatnění tohoto zákona

za

V souběhu s vyřizováním žádostí o infcrmace dle
v Kobeřicích u Brna ještě tyto úkoly :

•
•
•
•
•
•
•
•

písmo a) této

zprávy provedl Obecní úřad

ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
poskytování tiskopisů
odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy
nahlížení do Sbírek zákonu ČR
inťormace o vyřizování záležitostí, kterými se zabývají členové zastupitelstva obce
informování o vyhláškách, opatřeních a prajektech obce
informování o výstavbě nájemních bytu a rodinných domu - lokalita Újezd II.
poskytování mťormaci prostřednictvím kabelové televize /info kanál obec/, místnlho rozhlasu
(prodej zboží v obci, sdělení firem, lékařů apod.) a veřejných vývěsek obce.
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