Výročnízpráva o činnosti obce Díly v oblasti poskytování
informací zarok202l
podle zákona č, 10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

I.
Obsah výročnízprávy se členídle §

1

8 odst. 1. zákona č.10611999 Sb. na tyto části:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných

roáodnutí o odmítnutí žádosti,

V roce 202] nebyly na podatelnu Obecního úřadu v Dílech doručeny žádnéžádosti o

informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

Nebylo podáno žádnéodvolání proti rozhodnutí, neboť Obecní úřad v Dílech nevydal
žádnérozhodnutí o neposlqltnutí iníormace.

c) opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti roáodnutí
povinného subj ektu o odmítnutížádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
V průběhu roku 2021 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poslqlínutí

informace.

d) výčet poskytnutých výhradních licenci, včetně odůvodněni nezbytnosti poskytnutí výhradni
licence,
V

průběhu roku 202I nebyla poslqltnuta žádná licence.

e) počet stížnostípodaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyíizeni,
průběhu roku 2021 nebyla podána na Obecní úřad žádná stížnostna postup při vyřizování
žódosti o iytformace.
V

f) dalšíinformace vaahující se k uplatňování tohoto zákona - viz č1. II].

n.
Při obdrženíjakékoli žádosti o informace je postupováno v souladu s výše citovaným

zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy
a není třeba jejich vyhledáni, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně - jedná se především o
informace, u nichž není zdůrazněno, že jsott žádány na podkladě zákona č.106/1999 Sb.

III.
Obec Díly zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:
1) Úřední deska - na venkovní vývěšcejsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální
charakter a jsou často obměňovány.

2) Elektronická úřední deska www.obec-dily.czlurad/uredni-deska./ -jsou zde zveřejňovány
všechny informace dle zákona ě. 25012000 Sb., především informace zveřejňované trvalým

dálkovým přístupem.
3) Ve čtvrlletníkuDílčák- r.]pisy z usnesení ajednání zastupitelstva obce a

jiné aktuální informace

o obecním dění.

4) V kanceláři obecního úřadu. Jedná se předevšim o rozsáhlejší informace, které nelze umístit na
venkovní úřední desce ěi vývěsce pro jejich objemnost.
5) Na internetových stránkách www.obec-dily.cz

Iv.
Tato zpráva byla zpracována za období roku 2021

V Dílech dne
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Miroslav Rýdl
starosta obce

