CXBEC 'VALEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1198/19/OU

Vyřizuje:

Dne: 7. 10. 2019

Věc: VYiádřenÍ k podáni žádosti o poskYtnutjinformace dle zákona 106/1999 Sb. - soudní znalec
Žadatel se žádosti ze dne 24 9. 2019 domáhal poskytnuti informací o využiti soudního znalce pro ObÚ
Valeč, kde požadoval tyto informace :
1. jaký byl důvod využiti uvedeného znalce v záležitosti
2.
3.

jak byl využit uvedený znalec v ostatních totožných případech
jaká byla cena za uvedenou službu

4.

jaký je závěr uvedeného znalce

Na výzvu povinného pak pIsemnostIz 28.9.2019 vedenou pod č.j. 1198/19/OÚ žádost doplnil :
1.

jaký byl důvod využiti uvedeného znalce v záležitosti v obdobi1.1.2015 až 28. 9. 2019

2.

Objednávku ve všech uvedených případech

3.
4.

Jaká byla cena za uvedenou službu
jaké jsou závěry od všech znalců

5.
6.

Kdo rozhoduje o využiti soudního znalce
Musí být k přizváni soudního znalce ( v podmínkách obce Valeč ) konkrétni podmínky a kdo

tyto podmínky posuzuje
K tomu uvádíme :
Ad. 1 Důvod je zřejmý z objednávky. jiné posudky nebyly objednány.
Ad. 2 objednávka je v příloze. jiné posudky nebyly objednány.
Ad. 3 znalečné nebylo ještě vyfakturováno
Ad. 5 Kdo rozhoduje o využití soudního znalce - odpovídáme - starosta
ROZHODNUTÍ
Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,1nfZ°' rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 28. 9. 2019 vedeno pod č.j. 1198/19/OÚ
takto :
Ad. 4 jaké jsou závěry od všech znalců Žádost se dle § 15, odst. 1lnfZ odmítá
Ad. 6 Musí být k přizvání soudního znalce ( v podmínkách obce Valeč ) konkrétní podmínky a kdo tyto
podmínky posuzuje Žádost se dle § 15, odst. 1InfZ odmítá
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Odůvodnění výroku :

Ad. 4 jaké jsou závěry od všech znalců. Vzhledem k tomu, že žadatel není účastníkem případného
soudního řízenI nelze informaci poskytnout.
Ad. 6 Musí být k přizvání soudního znalce ( v podmínkách obce valeč ) konkrétni podmínky a kdo tyto
podmínky posuzuje. Jedná se o informaci, která naplňuje znění § 2, odst. (4) lnfZ. - jedná se o názor, budoucí
rozhodnutí či vytváření nových informaci.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni písemného vyhotovení
tohoto rozhodnutí. OdvolánI se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na adresu sídla Karlovy Vary,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního úřad l obce Valeč v Čechách.

Aleš Kubísek
starosta Obce Valeč
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