OBECNÍ ÚŘAD OŠELÍN
Ošelín 36
Tel.: +420 603 742 144 , Mob.: +420 602 484 477 ,
email: epodatelna@oselin.cz

Výroční zpráva Obce Ošelín
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
za rok 2016
Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu k
informacím“) a hodnotí období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
Výroční zpráva za rok 2016 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce Obce Ošelín, Ošelín
č.p. 36, Ošelín (dále jen „povinný subjekt“). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňující
dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.oselin.cz, navigace: Úřad obce – Úřední
deska.
a) Počet podaných žádostí o informace: V roce 2016 nebyly povinnému subjektu doručeny žádné
žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Povinný subjekt v roce 2016 nevydal žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: V roce 2016 nebylo podáno povinnému subjektu
žádné odvolání proti rozhodnutí.
d) 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 vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Žádný rozsudek nebyl v roce 2016 vydán.
Žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními nebyly v roce 2016 vynaloženy.
e) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: Žádné výhradní licence nebyly v roce 2016 poskytnuty.
f) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:
V roce 2016 nebyly povinnému subjektu podány žádné stížnosti podle § 16a zákona o
svobodném přístupu k informacím.
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g) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Do výroční zprávy nejsou zahrnuta podání, která nejsou žádostí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o
svobodném přístupu k informacím (z žádostí není patrné ani nelze dovodit, že se žadatel domáhá
poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím).
Do výroční zprávy také nejsou zahrnuty dotazy učiněné osobně, telefonicky či jiným neformálním
způsobem, ačkoliv se jedná o operativní a jednoznačně převažující způsob získávání informací od
povinného subjektu.
Do výroční zprávy se nepromítají ani žádosti o informace podané při výkonu funkce členy
Zastupitelstva obce Ošelín, vyřizované v režimu § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ačkoliv se u povinného subjektu jedná o
významnou kategorii žádostí, na jejichž vyřizování povinný subjekt subsidiárně aplikuje procesní
pravidla plynoucí ze zákona o svobodném přístupu k informacím (srov. Rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 19. Února 2013, č.j. 8 Aps 5/2012-47).
Žadatelům byly průběžně poskytovány také informace, které se sice nevztahují k působnosti
povinnému subjektu, ale jsou povinnému subjektu známy a jejich poskytnutí nebránilo žádné
omezení.
Zveřejňování informací povinného subjektu bylo prováděno s využitím úřední desky povinného
subjektu a informačních tabulí v obci, Ošelínského zpravodaje a prostřednictvím webových
stránek povinného subjektu.
V souvislosti s vedením agendy žádostí o informace byl povinným subjektem vydán sazebník
úhrad za poskytování informací, aby v odůvodněných případech bylo možné žádat úhradu
nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací
žadateli, případně úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 17 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím).

V Ošelíně dne 11. dubna 2017
Jiří Šefčík
starosta obce
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