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Výročnízpráva
o poskytování informací podle zákona č,. t06l1g99 Sb
o svobodném přístupu k informacím v roce 2017.
obecní uřad RoštínobdrŽel během rokl20I7 6 písemných žádostíoposkytoviíní
dle citovaného zákona. Žádosti byly vsouladu stímto zákonem-vyříženy informaci
vzákonném

termínu.

Nebylo vydríno žádnérozhodnutí o zamÍtnutí žádosti a nebylo podáno
žádnéodvoláníproti

případnému rozhodnutí.

Ve věci poskýování informací neproběhlo žádnésoudní řízení, rovněŽ neproběhlo
žádné
tízetío sankcích zanedodrženízákonač.106/1999 Sb.
Čtyri zadosti byly podány právnickou osobou

a dvě Žádosti

byly podány szickou osobou.

Předmětem informací bylo:
1.

-

2.

-

5.

-

4.

5.

-

Žádost o zaslání informací týkajícich se způsobu realizace třídění
a nakládání s
gdpady v obci Roštín.
Zádost byla lryřízena datovou schriánkou v požadovanémtermínu
a uvedeny byly
všechny způsoby likvidace odpadů nauzemióbce Roštín.
Žádost o zas-lání investičníhoplánu obce pro rok 2017,resp. Seznam
projektů, které
jsou obcí plánovány na rok 2OI7 abudou financovány
zrczpočtuobce nebo z jiných
veřejných rozpočtů.
Zádost byla vyřízena e-mailem v požadovanémtermínu a uvedeny
byly všechny
investičníakce obce RoštínV roce 2017.
Žádost o zaslání informací - základní informace o soustavě
veřejného osvětlení ke
dni 1.5.2017 v obci Roštín.
1
Žádost byla vyřízena datovou schránkou v poŽadovaném termínu
a zodpovězeny
byly všechny otazky v přiloŽeném dotazníku.
Žádost o zas!ání informací o možnosti za1ištěnísociálního bydlení
v obci Roštín.
Žádost byla vyřízena datovou schránkou v poŽadovaném termínu a uvedeny
byly
všechny možnosti obce Roštínve věci sociálního bydlení v přiloženém
dotazníku.

6.

-

Zádost o zaslání informací o qýsky'tu a piipadných problémech škodlivého ptactva
v obci Roštín.
Žádost byla vyŤízena datovou schránkou v požadovaném termínu a zodpovězeny
všechny dotazy v přiloŽeném dotazníku.

o zasléníSeznamu všech bankovních účtůúzemního celku a počet uzavřených
darovacích smluv od l.ledna 2014 do 3 l.červenc e 2Ol7 .
Žádost byla vyřízena datovou schránkou v požadovaném termínu a zodpovězeny
Žádost

všechny požadované dotazy.

Za poskytnuté informace nebyla předepsána úhrada niíkladů,spojených s vyhledávríní
informací.

Závěrem lze konstatovat, že většině žadatelůpostačilo, že na dotazy nejruznějšího
charakteru bylo odpovídáno starostou obce a úředníkyobecního uřadu.
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