Výroční zpráva Obecního úřadu v Bolaticích za rok 2009
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Informace obsahuje následující údaje:
Informace

Počet

Poznámka

§ 18 odst. 1 písm. a)
počet podaných žádostí o informace

2

---

§ 18 odst. 1 písm. b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

---

§ 18 odst. 1 písm. c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

---

§ 18 odst. 1 písm. d)
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů

0

---

§ 18 odst. 1 písm. e)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

---

Ústně a telefonicky podané žádosti o informace
Takto podané žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obecního úřadu průběžně v rámci
svých působností a pravomocí.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na úředních deskách obce,
z oficiálních internetových stránek, z místního rozhlasu a především z Bolatického
zpravodaje, který dostávají domů do poštovních schránek.
Další možnost získat informace je v rámci „návštěvní knihy“ na internetových stránkách obce
Bolatice www.bolatice.cz. Právě díky tomuto způsobu komunikace se počet dotazů dle
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím snížil.
Poskytování odpovědí na dotazy prostřednictvím webových stránek je pro občany jednodušší
a rychlejší.
Dotazy dle tohoto zákona se týkaly informací a kontaktů na firmy v průmyslové zóně,
z důvodu získání zaměstnání, termíny svozu odpadů, informací o možnosti získání obecních
pozemků pro výstavbu rodinných domů, o stavbách v obci, o výstavbě nových bytových
domů, o možnosti přidělení obecního bytu, informací o opravách komunikací
a chodníků, informace o konání kulturních akcí, na postup při vyřizování osobních dokladů,
o způsobu využití pozemků občanů podle Územního plánu obce Bolatice,
o způsobu vyřízení stavebního záměru, informací pro další vyřizování na úřadech
(Katastrálním a Finančním úřadu, Městském úřadu v Kravařích) atd.
V Bolaticích 10. 2. 2010

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

