Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 27. 8. 2019
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. – dle 1051/19/OÚ

Vážený pane starosto,
obdržel jsem Vaší zn. 1050/19/OÚ kde uvádíte, že práce budou probíhat dle možností
ObÚ v souvislosti s další běžnou agendou obce.
Upozorňuji, že předmětná žádost o informaci byla požadována dle zákona 106/1999 Sb. což
potvrdil také Krajský úřad Karlovarského kraje č. j.: 3299/LP/18-8
KÚ přezkoumal stížnost a došel k závěru, že povinný (obec Valeč) postupoval v rozporu se
zákonem.
Na základě výše uvedeného nepovažuji za relevantní k zákonu 106/1999 Sb. Vaší informaci,
že práce budou probíhat dle možností ObÚ v souvislosti s další běžnou agendou obce.
Požaduji, abych obdržel informace v souladu se zákonem. Vaše vyjádření je takto možné také
časově chápat např. v roce 2020 nebo nikdy.
Uvedené informace požaduji také z důvodu dalšího využití v tomto období a ne někdy jindy.
Rád bych Vás upozornil, že jsem o informace žádal již v 11/2018. Požadované informace jste
neposkytl, následně jste postupoval v rozporu se zákonem 106/1999 Sb.
Zákon 106/1999 Sb. ukládá (viz. Rozhodnutí KK) poskytnout informaci do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí nadřízeného.
Rád bych vyjádřil (i mimo zákon 106/1999 Sb.) svůj názor k výše uvedené věci. Podstatou
celé uvedené záležitosti je trvalé zamítání a krácení délky mého případného vystoupení na
VZOZ. Tento přístup je určitým projevem arogance a pohrdání zákonem. Fakticky jsem Vám
několikrát předložit návrh na případnou omluvu za způsob jednání s občany na VZOZ (včetně
mého neustálého zpochybňování, upozorňování, diskriminace). K tomuto však nikdy nedošlo
a já nechci riskovat, že budu na VZOZ opět zesměšňován, ironizován, budete rozhodovat, zda
mluvím k věci a stopovat mi čas. A to i přes skutečnost, že se na VZOZ připravuji, mám
podklady, mé připomínky mají hlavu a patu apod.
Děkuji Vám za včasné poskytnutí informací.

S pozdravem

