YÍnOČNÍZPRÁVA OBCE JANKOVICE
o poskyt*vání informací podle zákona č. 10§lt999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2a17
Obecní úřad Jankavice zveřejňuje pod}e § 18 zák*na č. 106/í999 Sb., o svobodném přísttlpu k
in{armacírn, tuto y.ýročnízprávu za rak2ú17:

a.
b.
6.
d,
e.

počet podaných žádostí c informace: 7
počet podanýeh odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných čásŤíkaždéhor+zsudku: S
sankce za nedodřovánítohota zákona: 0
počet stížno§ípcdaný*h podle § 16a: 0

Shrnutí jednotlivých žádostí:

Pořadové

1

ž

Vyřízení

Fředmět

Ě.

zaslání investičníchplánů obce pro rok 20,17, resp. seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z
razpcčtůobce nebc z iinÝch veřeiných rozpočtů"
zaslání iníormacítýkajícíchse zpŮsobu realizacs třídění a nakládání
s odpady v obci

V

4

informace ke zpětnému odběru odpadr3 z obaíůa iňdění odpadů

3

i*forrnace ke šk*dlivým ptákům v obci

6

informace k mimozemské studii oro

7

infcrmace k mirnozennské studii

prŮběhu roku jsou běžně vyfizovány žádosti

bezúplaině
poskytnut*

bezúplatně
posky,tnuto

základní iníormace o soustar,ě veřejného osvětlení

r^ok

poskytnuto

bezúplatně
poskytnutc

bezúplatně
poskytnuto

bezliplatně

poskytnuio
bezťlplatně
poskytnuta

2017

bezúplat*ě

o informace podané ústně, telefonicky,

případně

formou e-mailových dotazŮ. Tyto však nenaplňují ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Z tohoto
se o poskytnuttí takovýchto žádostí záznam nepoňzuje a nevďe přesná evidence.

Ve všech žádoslech bylo žadatelŮm lryhověno a informace
rozhodnutí o odmítnutí poskytnout iníormaci.

důvdu

poslrytnuty. Nebylo vydáno žádné

Nejčastěišíokruhy dotazů :

r
o
o
o
l
.
.

územníp!án, stavební parcely
stavební projekty, investičnízáměry obce
informace o pozemcích
dkanalizování obce
komunikace a chodníky
sběmý dvůr, nakládání s komunálním odpadem
dodržování veřejného pořádku

Veškerý spisový materiál týkajícíse poskytnutých informaú za rak 2a17 je uložen na 0bÚ. Kromě
poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/í999 Sb., o svobodném pňstupu k iníormacím,
obec aneřejňuje informace o činnos{i prostřednictvím úfudnídesky a na svých intemetových stránkách
na adrese: wwwjankovic,e.cz.

V Jankovicích dne 29.1.2018.
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Zpracoval: Bc, Jakub Hrubý, starosta
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