Obecní úřad Mšecké Žehrovice
Mšecké Žehrovice 77, 27064
Výroční zpráva za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA
V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2017
Obecní úřad Mšecké Žehrovice v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
o svobodném přístupu k informacím a v intencích přílohy č.1 k usnesení vlády ČR č. 875 ze
dne 6.9.2000 - Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace dle zákona č.106/1999
Sb., předkládá výroční zprávu o své činnosti v této oblasti za období roku 2017.
V roce 2017 obdržel Obecní úřad Mšecké Žehrovice níže uvedený počet žádostí o
informace na základě § 18, odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.,
a) Počet podaných písemných žádostí o informace: 3
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení 0
Při obdržení jakékoliv žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu
s výše citovaným zákonem. Informace o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými právními předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Jedná se především o informace u nichž není zdůrazněno, že jsou požadovány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Mšecké Žehrovice sděluje občanům informace následujícím způsobem:
1. ústně na zasedáních zastupitelstva obce
2. prostřednictvím úřední desky v obci, umístěné v budově OÚ čp. 77, před budovou
OÚ a místní prodejny COOP, dále v Lodenici u autobusové zastávky
3. na webových stránkách elektronické úřední desky obce Mšecké Žehrovice
www.msecke-zehrovice.cz
4. přímo na obecním úřadě Mšecké Žehrovice č. p. 77, v kanceláři starostky obce, jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky obce, směrnice o poskytování informací a jiné
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a) Počet podaných písemných žádostí o informace: 3
OÚ Mšecké Žehrovice obdržel za hodnocené období celkem 3 požadavky na informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb.




Dne 20. 3. 2017 od firmy ISTAV Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 15000 Praha 5 Smíchov
Dne 23. 3. 2017 od Martina Ambrose, Tyršova 153, 664 17 Tetčice
Dne 28. 8. 2017 od Václava Kříže, Blatenská 13/2169, 148 00 Praha 11

Ad1 Žádost o informace byla specifikována na podporu stavebníků v ČR, zda má obec investiční
plán na rok 2017 a seznam stavebních projektů, které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.
Odpověď z 20. 3. 2017 pod čj. 127/2017 byla poskytnuta starostkou obce. Uvedena žádost o dotaci na opravu kostela sv. Martina v obci, s výší rozpočtu 1.228.558,-Kč, s termínem výběrového řízení v létě 2017 a zahájením prací na podzim 2017.
Ad2 Žádost byla specifikována na hospodaření s odpady vyprodukovanými občany obce, počet
svozových míst, vyhláškou určené výše poplatků pro obyvatele, případně firmy zde sídlící, způsoby
třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst a sběrných dvorů, druhy tříděných odpadů, celkový
počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ, zda se využívají kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce, uvést typ kontejneru a jeho vlastníka a název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Odpověď z 30. 3. 2017 pod čj. 136/2017 byla poskytnuta starostkou obce k problematice odpadů.
Počet svozových míst KO v obci je 197. Výše poplatku je určena na číslo popisné a přiložena kopie
OZV č.1/2013. Třídění odpadů v obci, počet sběrných míst 2x, sběrný dvůr NE. 2x do roka sběr objemného KO a nebezpečných složek odpadů. Druhy tříděného odpadu:
Papír
2x kontejner 1100 l
Plast
4x kontejner 1100 l
Kovy
2x nádoba 240 l
Sklo
2x kontejner 1100 l
Bio odpady 4x kontejner velkoobjemový
Oděvy
1x kontejner na oděvy
Kontejnery nejsou ve vlastnictví obce. Svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu : Marius Pedersen a.s., Textil Eco a.s., Agrodružstvo Kačice, EKOLOGIE s.r.o.
Ad3 Žádost byla specifikována na výskyt druhů ptáků a možných problémů s nimi.
Zda máme v obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky,
Bráníme se nějak proti škodlivým ptákům – jak?
Setkali jste se s plašiči ptáků značky „Birdgard“?
Poskytuje obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům zemědělcům nebo majitelům památek?
Poskytuje obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
Odpověď z 29. 8. 2017 pod čj. 138/2017 byla poskytnuta starostkou obce.
NE, NE, NE, NE, NE.
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b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Pokud se nevyhoví žádosti, nebo jen zcela, musí OÚ v souladu s § 15 zákona 106/1999
Sb., vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží. V hodnoceném uplynulém období nebylo OÚ vydáno žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V hodnoceném uplynulém období nebylo doručeno na OÚ
podání odvolání proti rozhodnutí.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
V hodnoceném uplynulém období nebyl doručen na OÚ opis podstatných částí každého
rozsudku soudu základních a vyšších stupňů.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
řízení o sankcích nebyla u OÚ v hodnoceném období vedena.

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly OÚ poskytovány.

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence 0
v hodnoceném uplynulém období nebyly OÚ poskytnuté ani OÚ poskytnuty výhradní
licence.

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
v hodnoceném období nebyla podána písemná stížnost u OÚ Mšecké Žehrovice v souladu
s § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva byla projednána na VZ dne 28. 2. 2018 a usnesena
usnesením č. 210.
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