Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč
Dne: 24. 09. 2019
Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
na jednání 7. VZOZ Vám nebyla částí zastupitelstva dána možnost k přípravě přesného
přehledu stavu naplňování požadavků zákona 106/1999 Sb. a zákona 128/2000 Sb.
Bylo navrženo v usnesení, aby tento přehled byl Vámi předložen do 30 dnů. Jak jsem již
konstatoval, usnesení nebylo přijato. Navíc, informaci kterou jste jako částečnou předložil, nebyla
úplná.
Abychom si udělali skutečně přesný přehled, odpovídající realitě, žádám Vás pane starosto (dle
zákona 106/1999 Sb.) o následující informace:
Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.
1. Kolik žádostí o informace v rámci zákona č. 106/1999 Sb. bylo za období od 1. 1. 2018 do 23. 9.
2019 předloženo obecnímu úřadu Valeč
2. Na kolik žádostí (z celkového počtu dle bodu 1) bylo odpovězeno v souladu se zákonem
106/199 Sb.
3. Kolik bylo podání stížností nebo odvolání k nadřízenému (z celkového počtu dle bodu 1)
4. Kolik z těchto stížností a odvolání nadřízený zamítl a kolik vrátil povinnému zpět k novému
řešení/nápravě
5. Na kolik stížností bylo ze stany povinného reagováno dle zákona 106/1999 Sb.
6. Kolik bylo podáno opakovaných stížností a odvolání k nadřízenému
7. Kolik stížností a odvolání bylo nadřízeným opakovaně vráceno povinnému k vyřízení
Žádosti o informace dle zákona 128/2000 Sb.
1. Kolik námětů, návrhů a připomínek v rámci zákona č. 128/2000 Sb. bylo za období od 1. 1. 2018
do 23. 9. 2019 předloženo obecnímu úřadu Valeč
2. Kolik námětů, návrhů a připomínek bylo předloženo písemnou formou (e-mail, písemná forma,
DS) a kolik ústně (VZOZ, ústní podání)
3. Na kolik námětů, návrhů a připomínek (z celkového počtu dle bodu 1) bylo odpovězeno
v souladu se zákonem 128/2000 Sb.
4. Kolik bylo podání stížností nebo odvolání k nadřízenému (z celkového počtu dle bodu 1)
5. Kolik z těchto stížností a odvolání nadřízený zamítl a kolik vrátil povinnému zpět k novému
řešení/nápravě
6. Na kolik stížností bylo ze stany povinného reagováno dle zákona 128/2000 Sb.
7. Kolik bylo podáno opakovaných stížností a odvolání k nadřízenému
8. Kolik stížností a odvolání bylo nadřízeným opakovaně vráceno povinnému k vyřízení

Jsem přesvědčen, pane starosto, že přehled o výše uvedených bodech bude také velmi pozitivně
vnímán tou částí zastupitelstva, která o tyto informace usilovala. Na druhou stranu bude také
jasně prokazovat plnění a respektování norem zákona 106/1999 Sb. a zákona 128/2000 Sb.

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

…………………………………….

