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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Povinný subjekt:

Obecní úřad Očihov, Očihov čp. 7, 439 87 Očihov
IČ: 00556378

I. Úvod
Výroční zpráva o činnosti v oblasti podání informací v roce 2014 je zpracována na základě
ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, který stanoví povinným subjektům dle uvedeného zákona povinnosti každoročně zveřejnit
údaje o této své činnosti, a to vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence podaných žádostí fyzických a právnických osob.
II. Výroční zpráva


Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce 2014 nebyla Obecním úřadem Očihov evidována žádná žádost o poskytnutí informace.
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Žádosti o informace podávané jednotlivým pracovníkům úřadu ústně, telefonicky nebo
prostřednictvím podatelny (neevidované) byly vyřizovány okamžitě.


Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, nebyl vydán rozsudek soudu ani
uložena sankce za porušení výše uvedeného zákona.


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 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 roce 2014 nebyl v takovéto věci vynesen žádný rozsudek.



Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.


Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení

V roce 2014 byla podána jedna stížnost. Důvodem podání stížnosti ze dne 23.4.2014 byla stížnost
na chování a způsoby občana a jeho rodiny, kteří jsou majiteli bojového psa.
Stížnost byla dne 25.4.2014 s majitelem psa osobně projednána, majitel psa byl poučen o platnosti
OZV č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a
požádán o sjednání nápravy.


Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Povinné informování veřejnosti v průběhu roku 2014 bylo zjištěno zveřejňováním na úřední desce a
elektronické úřední desce OÚ Očihov a na informační tabuli ve spádové obci. Na webových
stránkách obce www.ocihov.cz byly zveřejňovány aktuální informace o dění v obci i ve spádové
obci. O důležitých změnách byla veřejnost informována obecním rozhlasem a zveřejněním v
NOVINÁCH Z HRADČAN-čtvrtletníku Očihova a Očihovce.
Obecnímu úřadu nebyla ve věci poskytování informací podána v průběhu roku 2014 žádná stížnost.

V Očihově dne 26.2.2015

Jana Kronďáková
starostka obce

