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Vý r o č n í zp r á va O b c e O b o r a

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů
za rok 2016
Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“) a hodnot období od 1. ledna 2017 do 311. prosince 2017.
Výroční zpráva za rok 2017 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřřední desce Obbce Obbora,
Obbora 24, Obbora (dále jen „povinný subjekt“). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je současně obsah úřřední desky zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.obecobora.cz/,
navigace: úřřední deska .
a) PObČET PObDANÝCH ŽÁDObSTÍ Ob INFObRMACE:
V roce 2017 bylo povinnému subjektu doručeno pět žádost o poskytnut informace podle
zákona o svobodném přístupu k informacím.
b) PObČET VYDANÝCH RObZHObDNUTÍ Ob ObDMÍTNUTÍ ŽÁDObSTI:
Povinný subjekt v roce 2017 nevydal žádná rozhodnut o odmítnut žádosti.
c) PObČET PObDANÝCH ObDVObLÁNÍ PRObTI RObZHObDNUTÍ:
V roce 2017 nebylo proti žádnému rozhodnut o odmítnut žádosti podáno odvolání.
d) ObPIS PObDSTATNÝCH ČÁSTÍ KAŽDÉHOb RObZSUDKU SObUDU VE VĚCI PŘEZKObUMÁNÍ,
ZÁKObNNObSTI RObZHObDNUTÍ PObVINNÉHOb SUBJEKTU Ob ObDMÍTNUTÍ ŽÁDObSTI Ob
PObSKYTNUTÍ INFObRMACE A PŘEHLED VŠECH VÝDAJŮ, KTERÉ PObVINNÝ SUBJEKT
VYNALObŽIL V SObUVISLObSTI SE SObUDNÍMI ŘÍZENÍMI Ob PRÁVECH A PObVINNObSTECH
PObDLE TObHObTOb ZÁKObNA, A TOb VČETNĚ NÁKLADŮ NA VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE A
NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTObUPENÍ:
Žádný rozsudek nebyl v roce 2017 vydán.
Žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními nebyly v roce 2017 vynaloženy.
e) VÝČET PObSKYTNUTÝCH VÝHRADNÍCH LIDENCÍ, VČETNĚ ObDŮVObDNĚNÍ NEZBYTNObSTI
PObSKYTNUTÍ VÝHRADNÍ LICENCE:
Žádné výhradní licence nebyly v roce 2017 poskytnuty.
f) PObČET STÍŽNObSTÍ PObDANÝCH DLE § 16A, DŮVObDY JEJICH PObDÁNÍ A STRUČNÝ PObPIS
ZPŮSObBU JEJICH VYŘÍZENÍ:
V roce 2017 nebyly podány žádné stžnosti.
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g) DALŠÍ INFObRMACE VZTAHUJÍCÍ SE K UPLATŇObVÁNÍ TObHObTOb ZÁKObNA:
Do výroční zprávy nejsou zahrnuta podání, která nejsou žádost ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím (z žádosti není patrné ani nelze dovodit, že se
žadatel domáhá poskytnut informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.)
Do výroční zprávy také nejsou zahrnuty dotazy učiněné osobně, telefonicky či jiným
neformálním způsobem, ačkoliv se jedná o operativní a jednoznačně převažující způsob
získávání informací od povinného subjektu.
Do výroční zprávy se nepromítají ani žádosti o informace podané při výkonu funkce členy
Zastupitelstva obce Obbora, vyřizované v režimu § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv se u povinného subjektu jedná
o významnou kategorii žádost, na jejich vyřizování povinný subjekt subsidiárně aplikuje
procesní pravidla plynoucí ze zákona o svobodném přístupu k informacím (srov. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 19. úřnora 20131, č.j. 8 APS 5/2012-47).
Žadatelům byly průběžně poskytovány také informace, které se sice nevztahují k působnosti
povinného subjektu, ale jsou povinnému subjektu známy a jejich poskytnut nebránilo žádné
omezení.
Zveřejňování informací povinného subjektu bylo prováděno s využitm úřřední desky
povinného subjektu, informačních tabulí v obci, Obborského zpravodaje, obecního rozhlasu a
prostřednictvím webových stránek povinného subjektu. Povinným subjektem byl vydán
sazebník úřhrad za poskytování informací, aby v odůvodněných případech bylo možné žádat
úřhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací žadateli, případně úřhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1
zákona o svobodném přístupu k informacím). Informace v režimu zákona o svobodném
přístupu k informacím byly v tomto období nadále poskytovány zpravidla bezplatně.

V Obboře 12. ledna 2018

Josef Alexa
starosta obce Obbora
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