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VÝROČNÍ

Z P R Á V A OBCE ZDOUNKY
ZA ROK 2021

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle kterého každý
povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem
stanovené údaje, předkládá Obec Zdounky tuto „Výroční zprávu za rok 2021“.

Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona:
Počet podaných žádostí:
Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti:
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b)
zákona:
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace - § 18 odst. 1 písm. c) zákona:
Soud nepřezkoumával žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.
Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona:
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona:
Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona na postup při
vyřizování žádosti o informace.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst.
1 písm. f) zákona:
Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.
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Z celkového počtu 4 podaných žádostí o poskytnutí informací byla 1 žádost od
právnické osoby a 3 žádosti od fyzických osob.
Žádosti byly doručeny v písemné formě a podány na podatelnu OÚ Zdounky osobně v
papírové podobě nebo elektronickou cestou prostřednictvím emailu a datové schránky.
Došlé žádosti vyřizovali vedoucí úřadu (starosta, místostarostka) a vedoucí stavebního
úřadu.
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Právnická osoba se dotazovala
 na vydaná rozhodnutí, souhlasy a povolení pro novostavby rodinných domů.

Dotazy fyzických osob se týkaly:
 výstavby splaškové kanalizace ve Cvrčovicích,
 obecních pozemků určených k bydlení i k podnikání a
 k informacím ve věci trestního stíhání státního zástupce.

Výroční zpráva je zveřejněna v tištěné podobě na úřední desce před obecním úřadem i
v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada obce Zdounky na své druhé letošní schůzi
konané dne 09.02.2022.

Ve Zdounkách dne 09.02.2022

Ing. Martin Drkula, v.r.
starosta obce Zdounky

Vyvěšeno dne: 10.02.2022
Sejmuto dne:
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