
 

 

Výroční zpráva 
Obecního úřadu v Karlovicích 

o poskytování informací za rok 2017 

 
vyhotovená v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

 

a) Počet podaných žádostí o informace  

 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí. 

  

12                                                                                                                                 

 

0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 

 

0 

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. 

  

0 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 

0 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich 

podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 

0 

 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) 

 

 V roce 2017 nebyla v souvislosti s poskytováním informací požadována úhrada podle 

§ 17 zákona č. 106/1999 Sb. 

 V průběhu roku 2017 byly dotazy ústní a telefonické řešeny ihned. Dotazy se týkaly 

především oblasti činnosti orgánů obce, přezkoumání hospodaření obce a rozpočtu,  

      daní a poplatků, oblasti matrik a státního občanství, majetku obce, územního plánu  

      obce a investičních záměrů. 

 Před budovou úřadu je umístěna fyzická úřední deska (elektronická úřední deska je 

umístěna na webové stránce obce na adrese www.karlovice.eu), na které jsou 

zveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 

odst. 1 písm. a) až f) zákona.  

 Informace jsou zpřístupňovány rovněž na výlepových plochách obce.(u Obecního 

domu Slezan, u Penzionu IRIS, U Obušku - pohostinství, u prodejny potravin 

HRUŠKA, u zastávky autobusu naproti MŠ a v Zadní Vsi)  

 Informovanost je nadále zajišťována tiskovinou KARLOVICKÝ ZPRAVODAJ,  

který byl vydán s výjimkou měsíců července a srpna, pravidelně jednou za měsíc. 

Tiskovina obsahovala sdělení starostky, zprávy ze zasedání zastupitelstev obce, 



informace a sdělení obecního úřadu, Zprávy o činnost ZŠ a MŠ Karlovice dále aktivity 

sportovní a kulturní, příspěvky občanů a podnikatelů a další.  

 Informovanost veřejnosti zajišťuje také webová stránka Obce Karlovice 

(www.karlovice.eu), na které občan nalezne mimo povinně zveřejňovaných informací 

i další informace o činnosti v obci.   

 

 

 

 

Zpracoval: 

Zdenka Šilerová 

 

 

V Karlovicích dne 16. února 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
číslo 14/2018 
 Vyvěšeno Sejmuto 
Fyzická  

úřední deska 
 16.02.2018    

Elektronická 

úřední deska 
16.02.2018    

Opr. osoba Zdenka Šilerová 

 


