OBEC JIČÍNĚVES
Jičíněves 82, 507 31 Jičíněves
Výroční zpráva
O činnosti v oblasti poskytování informací
Podle §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále
jen zákon)
za rok 2020
1. Počet podaných žádostí o informace: 1
Žádost byla vyřízeny v roce 2021.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí: 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
5. Počet stížností podaných podle §16a zákona: 0
6. Další informace, které se vztahují k uplatňování tohoto zákona:
a) Na internetových stránkách Obecního úřadu Jičíněves na internetové adrese:
www.jicineves.cz jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup v sekci Obecní úřad/Povinně
zveřejňované informace/Další povinně zveřejňované informace/Povinně zveřejňované
informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace: zveřejňovány
všechny odpovědi na žádosti o poskytnutí informace. Dále je zde každoročně zveřejněna
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za předcházející kalendářní rok.
b) Povinné informace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a stanoví-li tak
další zákony jsou zveřejněny v písemné formě vyvěšením na úřední desce u obecního úřadu
Jičíněves a na elektronické úřední desce na internetové adrese: www.jicineves.cz . Informace
jsou aktualizovány.
c) Obec Jičíněves vlastní místní a internetový rozhlas, kterým poskytuje občanům potřebné
aktuální informace týkající se daného období.
7. Jiné dotazy
Obecní úřad běžně vyřizuje ústní dotazy, pokud na dotaz lze odpovědět (tzn. týká-li se činnosti
patřících do působnosti obce a nejedná se o informaci chráněné zákonem), je odpověď poskytnuta
okamžitě rovněž ústně.
Obecní úřad vyřizuje i množství různých písemných dotazů, při nichž je postupováno podle
Spisového řádu Obecního úřadu Jičíněves. Na tyto dotazy je odpovídáno bez využití ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb.
Ústní dotazy a dotazy, kde se odesílatel neodkazuje na zákon 106/1999 Sb., nejsou považovány
za žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a nejsou zvlášť evidovány jako žádosti o
poskytnutí informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 na úřadě využili občané možnost získat výpisy prostřednictvím CZECHPOINTU.

Jiří Exnar v.r.
starosta obce
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