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CKBEC VALEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1119/20/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 4. 11. 2020

ROZHODNUTÍ

Obec Valeč, jako povinný subjekt dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") rozhodl
takto:
žádost žadatele pana

(dále jen ,,žadatel"),

ze dne 21. 10. 2020 vedená pod č.j.: 1119/20/OÚ o poskytnuti informaci dle zákona, kdy se
žadatel domáhal, poskytnutí informace, a to:
·
·
·
·

Kdy byl na ÚD obce Valeč vyvěšen záměr prodeje pozemku 1332/20 - kopii prokázánL
Kdy byl záměr prodeje pozemku 1332/20 z ÚD sejmut.
Kdo se o prodej ucháze//žáda/ - subjekt, den podáni žádosti (prokázáni kopii).
Jaká byla cena prodeje m3, kdo tuto cenu stanovil, případně usnesení zastupitelstva.

·

Usneseni zastupitelstva, které souhlasilo s prodejem.

se na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona, postupem dle ustanoven1§ 15 zákona
odmítá a informace se neposkytne.

Odůvodněni:
povinný subjekt obdržel dne 21. 10. 2020 žádost o poskytnuti informace, kterou se žadatel
dožaduje poskytnuti informaci:
1. Kdy byl na ÚD obce Valeč vyvěšen záměr prodeje pozemku 1332/20 - kopii prokázánL
2. Kdy byl záměr prodeje pozemku 1332/20 z ÚD sejmut.
3. Kdo se o prodej ucháze//žáda/ - subjekt, den podánlžádosti (prokázáni kopi/).
4. jaká byla cena prodeje m3, kdo tuto cenu stanovil, případně usnesení zastupitelstva.
5. Usnesení zastupitelstva, které souhlasilo s prodejem.
žÝ adatel se dotazuje na pozemek 1332/20, ale již blíže nespecifikuje, zda se jedná o
pozemkovou či stavební parcelu a ve kterém katastrálním území se nachází.
Na základě dostupných informaci veřejného portálu ČÚZK bylo zjištěno, že jediný existujÍcÍ
pozemek pod tímto Číslem se nachází pouze v k.ú. Valeč v Čechách.
V dostupné agendě obce nebyly požadované informace nalezeny. Pokud obec Valeč
v minulosti tento pozemek prodala do soukromého vlastnictví, doklady prokazujÍcÍ tento
právni úkon již nejsou na OÚ archivovány a uloženy.
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Obec jako povinný subjekt posoudila obsah žádosti žadatele o informace a dospěla k závěru,
že žadatel se domáhá poskytnutÍinformacj, které povinný subjekt nemá k dispozici.
Dle ustanoven1§ 3 odst. 3 zákona se informacipro účelytohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuá|njho.
žadatel se tak domáhá informace, kterou nemá povinný subjekt objektivně k dispozici, když
není zaznamenána na jakémkoliv nosiči, tj. v písemném záznamu na listině, v záznamu
uloženém v elektronické podobě nebo v záznamu zvukovém, obrazovém nebo
audiovizuálním.
je tak na místě takový požadavek o informace postupem dle ustanovení § 15 zákona
odmítnou.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnuti je možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručeni, a to ke
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Valeč (§16 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

S pozdravem

OBEC VALEČ
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Michaela Holubcova
starostka obce Valeč
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