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Braťínov za rok 2018
podle zákona č.106lt999 Sb., o svobodném přístupu k infonrracím, a nařízení
vlády č. 36a7999 Sb.
o poskytování informací Obecního úřadu

Obecní úřad Brařínov v souladu s ust. § 18 odst. 1" zékona č.10611999 Sb., o
svobodném přístupu k iníormacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá
jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona souhmnou zptávu o své
ónnosti v oblasti poskytování iníormacíza píedchélzejícíkatendářní ro§ která má
obsahovat:

a) Počet podaných žádostío infonrrace a počet vydaných rozhodnuti o
odmítnutí žádosti: celkem byla v roce 2018 Obecnímu úřadu Brařínov
b)

podá,na 1 písemná žádost o poskytnutí iníormace podle výše uvedeného
zákona, žádná nebyla odmítnuta.
Počet podaných odvoláni proti rozhodnutí: nebyla podána.

c) Opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu: nebyl vydan žádný
rozsudek.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetrrě odůvodněnínezbytnosti
poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty.
e) Počet stížnostípodle § 16a: na postup zaměstnanců Obecního úřadu
Bratřínov: nebyly podány.
0 Dalšíinformace vztahující se k uplatňoviání tohoto zákona: ---

Žád,ost o informace nebyla zpoplatněna; žádost byla zaevidoviá,rra v podatelrrě
obecního úřadu.
Úst:rí podání neevidují a o poskytnutí irrformací se nevede záznam. Tyto žádosti
vyřizuje vždy ten z pracovníků úřadu, kterému jsou informace známy.
Pokud se žadatel obrátil na věcně nepříslušný úřad, je povirrností každého
pracor,níka obce odkázat jej na úřaó jemuž žádost přísluší.
Iníormace občanůmjsou poskytoviány formou úřednídesky, webových striinek
obce, zveřejňováním na informačních tabulích a vývěskách obce.

Případné poskytová,rLí iníormacíhromadným sdělovacím prostředkům zajíštuje
starostka v přímékomunikaci, za součirrnosti obecrLího úřadu, popř. zasílárim
tiskových zpráv.

Výročnízpráva je zpracována dle podkladů Obecrrího úřadu Bratřínov, zveřejňuje
se na Úřední desce obce a na internetových sťrárrkách www.bratrinov.cz.

V Bratřínově dne

Razítko obce

28. 2. 2019

O8EC BRATŘÍNOV

Dagmar Holková, v,r.
starostka obce
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