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OBECNI URAD BORANOVICE
Ke Kampeličce 67, 250 65 Líbeznice
tel. 283980011, email: ou@boranovice.cz

Výročnízpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č,10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, za rok2020

V souladu

I06lL999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znéní,předkládá povinný subjekt ýročnízptávu zapíedchánejícíkalendářní
rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona,kteňmá
obsahovat následuj ícíúdaj e
a) počet podaných žáďostí o informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu
d) ýsledky řízenío sankcích za nedodržování tohoto zíkonabez uvádění
osobních údajů
e) dalšíinformace vztahqícíse k uplatňování tohoto zákona.
s ust. § 18 zákona ě.

:

V roce 2020z

Nebyla přijata žádná žádost o poskytnutí informací dle uvedeného zákona
Všem jiným dotazům bylo vyhověno a ve stanovených lhůtách odpovězeno. V praxi
jsou běžně poskytovány zékladníinformace nazákladě ústníchžádostížadate\:ů.
Zádný z těchto žadatel:ůnepovažoval ústně poskytnutou informaci zanedostatečnou a
nezažádal písemně o její doplnění. Rovněžje odpovídánonadotazy formou e-mailů a
do datové schránky.
Náklady na případnéhrazeníýdajů spojených s vyhledáváním informací a
pořizením kopií jsou stanovovány podle Ceníku služeb Obecního úřadu Bořanovice.
Ceník zveřejněn téžnawebuobce:
https ://www.boranovi ce.czl inďex.php?nid:8 73 &1id:cs&oid:5 47 26# sazby
Výše úhrady za poskytování informácí za písemně podané žádosti činil 0 Kč.

Povinné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách obce na adrese:
www.boranovice.cz
ZveÍejněnyjsou stálé informace dle zákonaě. 10611999 Sb. azveíejňovány jsou také
aktuáIní informace: právnípředpisy obce, zápisy Zastupitelstva obce, oznámení o
konání zastupitelstva obce , rozpoěty, změny rozpočtu (rozpočtová opatření),
smlouvy, vyhlášky a pod.

Nepřetržitě využívanym modulem našeho informačníhosystému je elektronická
úřednídeska, která je defrnována zákonem č. 500/2004 Sb., ukládajícím obcím a
městŮm povinnost od 1. ledna 2006 zveřejňovat obsah tradičníúřední desky také
způsobem umožňuj ícímdálkov/ přístup.
Odkaznaleznete na webu obce: http://www.boranovice.cz (v bočnímmenu Obecní
úřad, Úř.d.rí deska)
https ://www.boranovice.czlindex.php?nid=873&lid=cs&oid=3004052
Informace jsou občanůmsdělovány na zasedáních zastupitelstva obce a dáIejsou též
oznamovány na webu obce https://www.boranovice.cz na úvodnístránce v sekci:
aktuality. Téžjsou vyvěšeny na vývěskách v obci, případně doručovány do
domácností formou informačníholetáku ataké hlášením místního rozhlasu. Zprávy
z a\ďualitjsou rovněžrozesíIényna e-mailové adresy, které má obec od oběanů
k dispozici a také rovněž formou SMS zpráv.
Obecní úřad denně vyřizuje ústníči telefonické dotazy, pokud na dotazlze
odpovědět (tzn. netyká se činnostípaňícíchdo působnosti obce a nejedná se o
informace chráněné zákonem) je odpověď poskytnuta okamžitě rovněž ústně. Tyto
žádostinejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. ŽaanY zžadatelůoústní
informaci nepovažoval ústně poskytnutou informaci zanedostatečnou anežádal
písemně o její doplnění.
Obecní úřad vyřizuje i množstvírůzných písemných dotazů, které jsou doručeny
poštou, do datové schránky nebo e-mailem, při nichž je postupováno podle Spisového
řádu Obecního úřadu Bořanovice (pokud se nejedná o správnííízení,je zpracovatel
povinen odpovědět do 30 dnů nebo v této lhůtě odesílatele informovat o postupu,
jakým bude věc vyřizována). Na dotazy je odpovídáno bezvyužitíustanovení zákona
č. 10611999 Sb.
Ústní dotazy a dotazy,kde se odesílatel neodkazuj e nazákon č. 106/1999 Sb., nejsou
považovány zažádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a nejsou zvlášť
evidovány jako žádosti o poskytnutí informace podle zákonaě.10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

V Bořanovicích

dne 27 .2.202I

}.oy\Libor Rápek
starosta obce
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