VÝROČNÍ

ZPRÁVA

Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů v průběhu roku 2011
V souladu s ustanovením § 18 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, předkládá tímto Městys Brozany nad Ohří veřejnosti následující údaje
o své činnosti v oblasti poskytování informací.
•

Ve sledovaném období obdržel Úřad městyse Brozany nad Ohří 11 písemných žádostí
o poskytnutí informací - informace se týkaly možností prodeje pozemků, možnosti
pronájmu obecních bytů, pronájmu pozemků, zhotoveni vyhrazeného parkoviště pro
invalidy, žádosti o vyjádření ke stavebním záležitostem, informace ohledně
investičních záměrů městyse.

•

Proti rozhodnutím, vydaným Úřadem městyse v Brozanech nad Ohří bylo v roce 2011
podáno O písemných odvolání.

•

Ústní a e-mailové dotazy směřovaly k možnosti získání bydlení v obecních bytech,
k organizaci ve společném bydlení, možnosti získání stavebních parcel a s ním
spojených omezení pro stavebníky s výškou hladiny vody při průtoku QIOO, termíny
svatebních obřadů. Dále řada ústních dotazů byla směřována na termíny konání
brozanské poutě a
možností návštěvy historické
brozanské tvrze. Umístění
dopravního značení v ulicích. Ústní a e-mailové dotazy byly zodpovídány pracovníky
úřadu obratem.

•

Zasedání zastupitelstva městy se, kde občané vznášejí dotazy, jsou avizována
v souladu se zákonem. Občané navštěvují zasedání zastupitelstva městyse v malém
počtu a vznesené dotazy jsou zodpoví dány většinou na místě. V případě, že nelze
dotaz zodpovědět na místě, je dotaz zodpovězen na dalším zasedání zastupitelstva
městyse.

•

K informovanosti občanů městyse jsou využívány dvě úřední tabule, tištěný Zpravodaj
Městyse Brozany nad Ohří, zapsaný do evidence period.tisku pod evidenčním číslem
MK ČR E 18608, který v roce 2011 vyšel v šesti vydáních a obecní rozhlas.

•

V průběhu roku 2011 se nevyskytla žádná stížnost na způsob podávání informací
občanům a institucím.

V Brozanech nad Ohří, 19. 1. 2012

Ing. Václav Bešta
starosta
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