Výroční zpráva
o poskytování informací v roce 2012 podle § 18 odst. 1) zákona
o svobodném přístupu k informacím

Č.

106/1999

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsou
poskytovány občanům informace z oblasti samostatné i přenesené působnosti. Žádosti o
poskytnutí informace se podávají dle § 13 uvedeného zákona bud' ústně, písemně nebo
prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
•
ústně Itelefonicky nebo osobně v kanceláři pracovnice obecního úřadu!
• písemně Ipoštou na adresu obecního úřadu nebo předáním písemné žádosti
v kanceláři pracovnice obecního úřadu a to na formuláři žádosti o poskytnutí
informace, která je k dispozici občanům v kanceláři
obecního úřadu!. Písemné
požadavky občanů eviduje v souladu se zákonem pracovnice obecního úřadu a jsou
vyřizovány dle směrnice obecního úřadu.
• elektronicky lze podat žádost zasláním písemné žádosti
1) na e-mailovou adresu:
ou@kyjovice.cz,ucetni@kyjovice.cz,starosta@kyj
ovice. cz,mistostarosta@kyjovice.cz
2) na adresu elektronické podatelny: podatelnakyjovice@seznam.cz
3) prostřednictvím datových schránek
V roce 2012 bylo na Obecním úřadě Kyjovice
Celkem podáno písemných žádostí o informace:
z toho zamítnutých:
Počet podaných odvolání:
Celková částka za poskytnuté informace:

o
O
O
0,-- Kč

V roce 2012 nebyly písemně podány žádné žádosti o informace, byly vyřizovány pouze ústní
žádosti o informace .. Pro poskytováni informací na ústní žádost se nevztahuje režim daný
ustanovením § 14-16 a § 18 zákona.
Ústní žádosti o informace se neevidují, jsou vyřizovány pracovnicemi obecního úřadu a to
ústní odpovědí. Žádosti podané elektronickou formou řeší pracovnice obecního úřadu,
starosta a místostarosta přímo e-mailem.
Nejčastější ústní dotazy: kontaktní adresy úřadů a institucí včetně telefonického spojení,
dotazy týkající se územního plánu obce zejména pro možnost nové výstavby rodinných
domů, platnost a obsah zákonů, postupy při vyřizování různých záležitostí občanů, platby
poplatků apod.
Část informací Je poskytována
občanům
prostřednictvím
www stránek
obce:
www.kyjovice.cz.
Na těchto stránkách mohou občané najít výroční zprávu o poskytování informací v roce
2012.
V Kyjovicích dne 16.1.2013
zkracovala:

li

Kozelková tel. 553 778013
Ing. Ctibor Vajda-starosta

