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ÝÄCEČ

Naše zn.:1254/19/OÚ

Váš dopis/zn. :

Vyřizuje:

Dne: 11. 10. 2019

Věc: Rozhodnuti ke stížnosti dle zákona 106/1999 Sb. - nepředáni pIsemnosti
žadatel
podáním ze dne 9.
10. 2019 evidováno pod č.j. 1254/19/OÚ podává stížnost na nepředáni pIsemnostI k nadřízenému
stupni.

ROZHODNUTÍ

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,lnfZ" rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 9. 10. 2019 kde podává
stížnost na nepředání pIsemnostI z 29. 3.; 3.4.; 3.6.; 14.6.; 8.7. a 17.7. vše 2019 nadřízenému takto :
Stížnost se dle § 15, odst. 1 lnfZ odmítá.
Odůvodněni výroku :
Žádost žadatele odvo|ávajÍcÍ se na zák 106/1999 Sb. se týká pIsemnostU
- 29. 3. 2019 vedeno pod č.j. 406/19/OÚ
- 3. 4. 2019 vedeno pod č.j. 437/19/OÚ
- 3.6. 2019 vedeno pod č.j. 709/19/OÚ
- 8.7. 2019 vedeno pod č.j, 827/19/OÚ
- 17.7.2019 vedeno pod č.j. 899/19/OÚ
Tyto písemnosti, formulované jako stížnost, nejsou pojmenovány jako žádost dle lnfZ, ale jde
zřejmě o zák. 128/19 i když se na tento zákon neodvolávají. poukazuji na údajný nesoulad mezi
hlasovým záznamem a písemným dokumentem ze zasedání zastupitelstva Obce Valeč. Obecní úřad
na tyto písemnosti odpověděl s tím, že je nutné konkretizovat, v čem údajný nesoulad spočívá. To
však žadatel neuvedl.
Odpověď na otázku kdy byly písemnosti jmenované v tomto dokumentu předány nadřízenému
orgánu vyplývá z výše uvedených textů. Odpovídáme : nebyly

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolánI, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnuti. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na
adresu sídla Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního
úradu obce Va cc v Čechach.
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