Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Obecního úřadu ve Slatině nad Úpou
v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999Sb.
o svobodném přístupu k informacím.

1. Při udílení informací bylo postupováno podle výše uvedeného zákona.
2. Informace požadované občany ústně přímo na OÚ byly podány pracovníky OÚ
ihned.
3. Telefonicky žádané informace byly rovněž vyřizovány ihned. V případě vyhledávání
byly telef. žádosti vyřízeny nejpozději do tří dnů.
4. Písemných žádosti o podání informací na Obecní úřad došlo šest datovou schránkou.
Žádost nebyla odmítnuta.
1) Čj. 145/2017/OÚ ze dne 17.2.2017 – Investiční plán obce na rok 2017, odpověď
13.3.2017
2) Čj. 222/2017/OÚ ze dne 27.3.2017 – Způsob realizace třídění a nakladání
s odpady v obci, odpověď 29.3. 2017
3) Čj. 403/2017/OÚ ze dne 19.6.2017 – Základní informace o veřejném osvětlení ke
dni 1.5.2017, odpověď 26.6.2017
4) Čj. 455/2017/OÚ ze dne 11.7.2017 – Zpětný odběr a využití odpadů, odpověď
17.7.2017
5) Čj. 539/2017/OÚ ze dne 16.8.2017 – Škodlivý ptáci, odpověď 16.8.2017
6) Čj. 625/2017/OÚ ze dne 24.9.2017 – Bankovní účty ÚSC a počet darovacích
smluv, odpověď 25.9.2017
5. Informace, které musí OÚ zveřejnit ( buď ze zákona nebo chce dát na vědomí
občanům), byly zveřejňovány průběžně na úřední desce OÚ v listinné podobě i
elektronicky a na vyvěsních tabulích obce.
6. Sbírka zákonů je pro občany přístupna na stránkách Ministerstva vnitra České
republiky www.mvcr.cz.
7. Veškeré informace byly podávány bezplatně.
8. Aktuální události byly průběžně zveřejňovány také na webových stránkách obce –
na adrese: www.slatinanadupou.cz.
9. Za účelem získání informací je pro občany k dispozici bezdrátový internet v místní
Obecní knihovně – pro děti a studenty zdarma.
10. Od 17. 12. 2008 je nainstalován pro službu občanům na obecním úřadě Czechpoint.
Ve Slatině nad Úpou, dne 8. 1. 2017

Marie Pokorná, starostka.
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