Výroční zpráva za rok 2013
Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 odst. 1 se podávají ústně nebo písemně a lze je podat i
prostřednictvím elektronické pošty. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace
poskytnuta a anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za
dostačující, je třeba podat žádost písemně. Ústních informací podávají pracovníci obce
Kozlovice včetně uvolněných členů zastupitelstva velké množství. Tyto ústní žádosti a
poskytované ústní informace (odpovědi) se neevidují, ale odhadujeme, že za 255 pracovních
dnů v roce 2013 bylo podáno 6 024 ústních informací jak fyzickým tak právnickým osobám.
Písemných žádostí ze strany právnických osob bylo podáno 14, fyzické osoby podaly 10
písemných žádostí a ty jsou evidovány v podacím deníku obce Kozlovice. Elektronickou
poštou požádaly o podání informace jak právnické, tak i fyzické osoby. O podání informace
elektronickou poštou v roce 2013 využilo 212 občanů a 125 organizací, všech 337 dotazů
bylo vyřízeno elektronickou poštou.
Povinné údaje dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších změn doplňků:
1.
2.
3.
4.
5.

počet podaných žádostí o informace – 6 385
počet odvolání proti rozhodnutí – 0
popis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0
výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona – 0
další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona – 0

V případě poskytování informací na písemnou žádost (§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.),
obec Kozlovice postupovala v souladu s § 14 uvedeného zákona.
Obec je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací dle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999
Sb., žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací,
pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Tuto
úhradu obec v roce 2013 nepožadovala. Sazebník úhrad pro obec Kozlovice byl schválen
Radou obce Kozlovice dne 5.9.2011, usnesením č. 122/2011.
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