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V Cotkytli dne 24. 2. 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obce Cotkytle v roce 2021 v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
počet podaných žádostí o informace,
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
c)
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
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
d)
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:
1.Stížnost - Zhotovení díla - na postup při vyřizování info – nejsou
poskytnuty v plném rozsahu – Odpověď odeslána
e)
2. Stížnost II. – Zhotovení díla – na postup při vyřizování info –
nejsou poskytnuty v plném rozsahu – Odpověď odeslána
3. Stížnost – Vypracování odpovědí – odpověď odeslána
a)
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Obecní úřad Cotkytle zodpověděl neevidované množství dotazů na
nejrůznější informace a to ústně při osobní návštěvě, telefonicky i písemně.
Převážná většina občanů přichází s dotazem a nedovolává se výše uvedeného
zákona. Jen žádá potřebnou informaci. Nutno říci, že tito občané – ať ústně
nebo telefonicky – dostali svoji odpověď prakticky vždycky okamžitě.
Dotazy byly velmi často směřovány:
 na úřední postup a úplnost potřebných dokladů k vyřízení přání občana,
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Informace týkající se obce Cotkytle a Obecního úřadu Cotkytle lze získat též
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