Inf/1/2019
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
-

Přesný čas zveřejnění (vyvěšení) a sejmutí Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 na elektronické
úřední desce.
Odpověď: datum vydání 10.12.2018, vyvěšeno na úřední desce 19.12.2018, sejmuto z úřední desky
31.1.2019

-

K jakému datu nabyla tato OZV č. 1/2018 účinnost (platnost)?
Odpověď: datum účinnosti 3.1.2019

-

Z jakého důvodu nejsou zveřejňovány anonymizované zápisy a usnesení od 16.4.2018, když na
webových stránkách obce je pro tyto zápisy a usnesení vytvořena záložka „Zápisy a usnesení“?
Odpověď: Zápisy nejsou a nebudou zveřejňovány na úřední desce

-

Budou chybějící „zápisy a usnesení“ z jednání zastupitelstev doplněna a bude zveřejňování těchto
dokumentů pokračovat?
Odpověď: Zápisy nejsou a nebudou zveřejňovány na úřední desce

-

Žádost o zaslání fotokopií anonymizovaných zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva dne
10.12.2018 a 11.3.2019
Odpověď: přiloženo v odpovědi

-

Jak dlouho před konáním veřejného zastupitelstva byl vyvěšen na úřední desce elektronické i
pevné navržený program zastupitelstva ze dne 10.12.2018 a 11.3.2019 ?
Odpověď: 7 dnů předem

-

Bude dodělán chodník kolem nemovitosti č. p. 11 proti Frýbertovům po pravé straně směrem ke
kapličce? Žádost odůvodňuji tím, že zcela nesmyslně končí chodník uprostřed velké křižovatky a
pro přecházení na protější chodník je toto místo nebezpečné?
Odpověď: o prodloužení chodníku se zatím neuvažuje

-

Uvažuje obec Drozdov o úpravě dopravy v klidu (parkování) na některých komunikacích tím, že by
tyto komunikace zjednosměrnila a tím by vznikl prostor pro parkování na komunikaci a ne na
chodníku?
Odpověď: nepředpokládá se zavedení jednosměrného provozu v obci

-

Kdy byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Drozdov v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce. Kde je možné na
elektronické úřední desce tuto výroční zprávu za rok 2018 nalézt, neboť v odkazu výroční zprávy
ani v celé elektronické úřední desce tato výroční zpráva není vyvěšena.
Odpověď: datum zveřejnění 20.3.2019 v rubrice výroční zprávy

Odpověď 8.4.2019
Zpracoval Pavel Sládek

