l
Stížnost na postup při vyřizování žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno*:
Příjmení*:
Titul: Be.

Datum narození:
Adresa*: M
Telefon:

E-mail:

zd.novotna.32@,seznam.cz

Datum podání: 13.05.2022
Předmět*:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

OznaČení písemné informace proti které stížnost směřuje*: nemá č.j., Dopis ze dne
13.05.2022 - za obec Odrava Alžběta Derahová, starostka obce

Č.j. neuvedeno

Datum vydání: 13.05.2022

Datum doruČení: 13.05.2022 - email

Text*:
Dne 13.05.2022 jsem obdrŽela od starostky obce Odrava, formou e-mailu, odpověď' na
písemnou žádost o poskytnutí veřejné informace dle zákona Č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
Dle § 16a) odst. l) pís. C) zákona Č. 106/1999Sb. zákona podávám stížnost proti
poskytnutí informace, neboť' byla poskytnuta pouze částečně.

16, 05, 2022
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V písemnosti jsem žádala o doložení jednacího řádu obce, neb je obcí
vypracován, ale není nikde uveřejněn. Starostka obce mi na moji žádost
odpověděla, cituji: ,,Jednací řád obce Odrava na webových stránkách obce být
zveřejněn nemusí...Nicméně na základě posledního zasedání zastupitelstva a
požadavku vás zastupitelů bude projednáván a schvalován nový jednací řád
obce, který bude následně po jeho schválení na webových stránkách zveřejněn."
-na to jsem se neptala-. Netvrdila jsem, Že musí být tento řád zveřejněn, chtěla
jsem pouze zaslat stávající jednací řád, neb zasedání zastupitelstva neprobíhají
v poslední době standardně, jednání je různými osobami rušeno a jednání nejsou
dle mého řádně vedena. Obec má jednací řád vypracován - na jednom ze
zasedání zastupitelstva byl k dispozici, nevím tedy, z jakého důvodu mi nebyl
zaslán.

·

Taktéž jsem nežádala o poučení, že vnitřní směrnice obce nemusí být vyvěšena na
webových stránkách obce, ale požádala jsem o její zaslání. Bez úspěchu.

Dále bych chtěla upozornit na způsob zveřejňováni poskytovaných informací obcí. V jedné
z odpovědí na stránkách obce Odrava dokument nazván
- Žádost o veřejnou
informaci ze dne 10.2.2022 (anonymizováno).pdf (279.53 KB).
Jak může být dokument anonymizován, když je takto nazván? Všichni (neboť je
dokument veřejně přístupný na stránkách obce) si dotaz spojí s uvedenou osobou.
To je dle mého v rozporu se zákonem. Níže PrtScr dokumentu.
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Žádosto poskytnutiinfôrmace dle zák...

Žádost o poskytnutíinformace dle zák. č.
106/1999 Sb. ze dne 10.2.2022 vC. odpovědi
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vyvěšeno: 21. 2. 2022

Zodpwidá: Správce webu
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Nadále tedv Žádám o poskytnutí výše uvedených dokumentů a odpověď', zda je způsob
zveřejňování informací, poskytovanYch Žadatelům, v pořádku.

Způsob poskytnutí informace: zaslat e-mailem —
Datum a místo: 13.05.2022 Mostov
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Podpis:...................................

Rozdělovník:
lx Obec OdraVa
lx Krajský úřad KV
Přílohy:
l. Žádost o poskytnuti informace

á ze dne 11.05.2022

2. Odpověď' na písemnou žádost o poskytnutí veřejné informace dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.05.2022
3. PrtScr dokumentu ,,Odpověď' na žádost
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vr
žádost
o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Žadatel:
Adresa (sídlo):
nar.:
Telefon:
e-mail:
Zádá obec Odrava o poskytnutí této nás|edujÍcÍ informace:
(charakteristika)

Vzhledem k tomu, že jsem za dobu 2,5 měsíce neobdržela od obce Odrava,
resp. starostky obce odpovědi na svoje dotazy, uplatněné e-mailem, jsem
nucena volit tuto formu žádosti o informace.
žádám o doložení nás|edujÍcÍch dokumentů:
V
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výpis z účtu obce, na němž je zaznamenán příjem za prodaný
vodohospodářský majetek obce Odrava firmě Chevak, v roce 2008, byla to
částka kolem 407 000,- KČ a potom částka kolem 428 000,- Kč.
Jednací řád obce Odrava - není na webových stránkách obce
Upravenou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - není
na webových stránkách obce
Rozpočtové opatření č. 3 z roku 2021
Údaj o tom, kolik finančních účtů má obec Odrava a finanční stav těchto
účtů k 11.05.2022

Způsob poskytnuti informace: (vyznačte zvolený způsob)
Zaslat e-mailem:

Děkuji
Datum a místo: 11.05.2'022 Mostov
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Podpis:
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Žádosto poskytnutiinformace dlezák,,,.

Žádost o poskytnutíinformace dle zák. č.
106/1999 Sb. ze dne 10.2.2022 vC. odpovědi
g ?ŕečĺst x'.i-us

QdpWéCfnä žóďQst že ¢ne 10.2,?02? -

anonymi?Qváno).pdf (346.13 kR)

žádQs1QyeřejnQ(j inforrnaci ze dne 10.?.?Q22 (anQnvmi?ováno).pdf{??9,53
k8)
Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Zodpovídá: Správce Webu
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