Obec Skalka u Doks
Skalka u Doks č. 44, 472 01 Doks
____________________________________________________________________________________

Výroční zpráva Obce Skalka u Doks
o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 § 18 odst. 1 písm. a).
Za rok 2021 byly dle struktury stanovené v § 18 z. č. 106/1999 Sb. poskytnuty tyto informace:
a)

počet písemně podaných žádostí o informace

0

b)

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

e)

přehled všech výdajů, vynaložených v
souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona včetně
nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady
na právní zastoupení

0

f)

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

g)

počet stížností podaných dle § 16a zákona,
včetně důvodů jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení

0

h)

další informace vztahující se k uplatňování
zákona

0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Agendu k žádostem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vede
Obecní úřad ve Skalce u Doks
Běžné informace jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách obce
https://ouskalka.cz/obecni-urad/informace-1061999-sb/
Informace jsou poskytovány každodenně a v naprosté většině ústně přímým dotazem, telefonicky
nebo e-mailem (bez elektronického podpisu). O poskytování běžných ústních a elektronických
informací se nevede žádný záznam.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na
webových stránkách obce.
Ve Skalce u Doks 27. 1. 2022

Jana Procházková – starostka obce
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