Obec Řepov

tČ 00238562

Sídlo: Řepov 36
293 01 Mladá Boleslav

Výroční zpráva
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona

č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) za rok 2012
Na Obecní úřad v Řepově bylo v roce 2012 podáno

celkem

10 žádostí

o poskytnutí informace podle § 18 odst. 1 písmo a) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2012 nebyly podány dle § 18 odst. 1 písmo b), c), d), e) a f) žádné žádosti
o informace, stížnosti, žádná odvolání proti rozhodnutí,

nebyly poskytnuty

žádné licence, ani další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Informace poskytuje obec Řepov občanům způsobem v obci obvyklým:
a) informace poskytovanými pracovníky obecního úřadu občanům písemně,
telefonicky, osobně či e-mailem
b) na webových stránkách obce www.repov.cz
c) informace

vyvěšenými

na elektronické

obecního úřadu
d) informacemi v regionálním tisku.
Milan Zachař
sta rosta obce

úřední

desce, úřední

desce

Obec Řepov

IČ 00238562

se sídlem: Řepov 36, 29301 Mladá Boleslav

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) za rok 2011
Na Obecní úřad v Řepově bylo v roce 2011 podáno

celkem

6 žádostí

o poskytnutí informace podle § 18 odst. 1 písmo a) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2011 nebyly podány dle § 18 odst. 1 písmo b), c), dl, e) a f) žádné žádosti
o informace, stížnosti, žádná odvolání proti rozhodnutí,

nebyly poskytnuty

žádné licence, ani další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Informace poskytuje obec Řepov občanům způsobem v obci obvyklým:
a) informace poskytovanými pracovníky obecního úřadu občanům písemně,
telefonicky, osobně či e-mailem
b) na webových stránkách obce www.repov.cz
c) informace

vyvěšenými

na elektronické

obecního úřadu
d) informacemi v regionálním tisku.

Milan Zachař
---.

starosta obce
Řepov dne 24.1.2012

úřední

desce, úřední

desce

Obec Řepov

IČ 00238562 se sídlem: Řepov 36, 29301 Mladá Boleslav

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) za rok 2013
Na Obecní úřad v Řepově byly v roce 2013 podány žádosti o poskytnutí
informace podle zákona:
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písmoa): 9
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (písm. b): O
Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu (písm. c): O
Výčet poskytnutých licencí (písm. dl: O
Počet stížností podaných podle § 16 a § 18, odst.1 písmoe): O
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (písm. f): 2
Informace poskytuje obec Řepov občanům způsobem v obci obvyklým:
a) informace poskytovanými pracovníky obecního úřadu občanům písemně,
telefonicky, osobně či e-mailem
b) na webových stránkách obce www.repov.cz
c) informace

vyvěšenými

na elektronické

obecního úřadu
d) informacemi v regionálním tisku.

Milan Zachař
starosta obce

úřední

desce, úřední

desce

Sazebník úhrad za poskytování informací
ze dne 30.1.2012

Bezplatně jsou poskytovány:
informace poskytnuté formou nahlédnutí do "spisu, dokumentu" v listinné podobě
informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů
v působnosti obecního úřadu a lze provést jejich přímé nakopírování na doručené CD
Sazebník úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písmo f) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů - tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.
Činnosti spojené s vyhledáním informace, pořízením fotokopie,
odesláním informace e-mailem nejsou zpoplatněny.

pořízením na vlastní CD nebo

V případě odeslání informací žadateli poštou budou náklady žadateli účtovány podle
aktuálně platného ceníku České pošty podle druhu a hmotnosti zásilky.

