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Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Obec Šelešovice v souladu s ustanovením § 18 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přfstupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona
obsahující zákonem stanovené údaje:

a) počet podaných žádostí o informace
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace a přehled všech výdajů které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
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Žádosti o informace' podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se
týkaly zejména:
- investiční plány obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány
obcí na rok 2017
- těžba náletového dřeva, platba za zábor obecního pozemku, místní poplatek za komunální
odpad, pronájem a prodej pozemku, zachování sjezdu k nemovitosti
- způsob třídění a nakládání s odpady v obci
- nabídka spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji
sběrné sítě pro třídění odpadů
- informace o soustavě veřejného osvětlení
- problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky, odháněče ptáků, dotace a
náhrady škod způsobené ptáky
- pohledávky vůči obci, uzavřené darovací smlouvy
- smlouvy o sdružení službách dodávky elektřiny a plynu

Obecní úřad v průběhu roku 2017 poskytl celou řadu ústních a telefonických informací osobám,
které se na obecní úřad obrátili v konkrétní záležitosti. Všechny tyto žádosti byly vyřízeny
bezprostředně a nejsou evidovány.
Občané pravidelně získávají další aktuální informace na zasedáních zastupitelstva obce,
prostřednictvím úřední desky, z webových stánek a místního rozhlasu.

V Šelešovicích dne 26.2.2018
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JosefPa:ňčka ~, .':
starosta obce Šelešovice
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Vyvěšeno dne: 26.2.2018
Sejmuto dne:
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