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Váš dopis/zn.:

CXBEC'VÁĹEČ

Naše zn.: 1316/20/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 3. 12. 2020

Obec Valeč obdržela dne 18. 11. 2020 Vámi podepsaný dopis s názvem ,,Stížnost na Částečné poskytnutí
informace starostkou obce Valeč".
Stížnost byla předložena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,lnfZ" nebo ,,zákon") nadřízenému orgánu k posouzení.
V závěru této své stížnosti jste uvedl, cituji:
Mimo uvedenou stížnost na neposkytnutlčásti informace se tedy ještě v souladu se zákonem 106/1999 Sb. Žádám
o informaci:
-kde se můžu přih/ásits objednávkou případné bezplatné služby ze strany obce?
-je tato možnost někde právně v obecních dokumentech vymezena?
-může se jednat také o fyzickou osobu nebo to může být pouze akciovka?
-je tato služba pro soukromé subjekty skutečně zdarma, nebo je jiná dohoda?
-jaké musím splnit, případně jiný občan, aby se dostal do této skupiny
potřebných a vhodných?
-když mi necháte zdarma posekat pozemek, nemůžete z toho mít nějaký problém?
V této části tak vnímá povinný subjekt věc jako novou žádost o informace dle lnfZ.
Vzhledem k tomu, že Vámi vymezený předmět žádosti byl velmi obecný a nebylo zcela zřejmé, jaké informace a
dokumenty Vám mají být poskytnuty, a vzhledem k tomu, že Vaše žádost byla nesrozumitelná Vás povinný
subjekt vyzval dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ k upřesnění vaší žádosti. Upřesněni žádosti jste zaslal dne 27. 11.
2020.
Po Vašem upřesněni k žádosti o informace povinný subjekt sděluje nás|edujÍcÍ:
- kde se můžu přihlásit s objednávkou případné bezplatné služby ze strany obce?
Upřesnil jste, že se má jednat o služby spočÍvajÍcÍ v sekání soukromých pozemků. Není mi známo, že by
k dnešnímu dni obec Valeč někdy obdržela objednávku na služby spočÍvajÍcÍ v sekáni soukromých pozemků.
V tuto chvíli ani nemá v úmyslu takovouto službu, ať už úplatně či bezplatně občanům poskytovat na základě
jejich objednávek. veřejně dostupná zeleň, jejíž údržba je v zájmu obce Valeč a jejich občanů, probíhá bez
vystavováni jakýchkoliv objednávek. jak jsem Vám již sdělila, Obec Valeč seká trávníky na pozemcích, které jsou
využívány občany, jsou veřejně dostupné, nejsou oplocené a nejsou využívány pro komerčniaktivity (např. plochy
na náměstí, kde se umisťuje pravidelně májka nebo cesta k nově obnovené křížové cestě). jde o pozemky, u
kterých jsme rádi, že majitelé jejich veřejné užIvánI umožňují. Pravidelná údržba této zeleně je tak v zájmu všech
občanů a návštěvníků naší obce, která je rovněž městskou a krajinnou památkovou zónou a péče o její dobrý
vzhled by tam měla být jistě pro obec jednou z priorit.

- je tato možnost někde právně v obecních dokumentech vymezena?
Není, viz informace k předchozí odrážce.
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- může se jednat také o jýzickou osobu nebo to může být pouze akciovka?
jak je uvedeno výše, Obec Valeč nepřijímá žádné objednávky na sekánísoukromých pozemků, ať už od fyzických
či právnických osob. Pokud se týká sekáni veřejně dostupné zeleně, není právní forma vlastníka relevantní - viz
informace k první odrážce.
- je tato služba pro soukromé subjekty skutečně zdarma, nebo je jiná dohoda?
jak je uvedeno výše, Obec Valeč nepřijímá žádné objednávky na sekání soukromých pozemků, ať už od fyzických
či právnických osob. Pokud setýká sekáníveřejně dostupné zeleně, nepřijímá obec za tuto činnost žádnou úplatu
- viz informace k první odrážce. Obec je ráda, že přMušni soukromí vlastníci u možňují užÍváni svých pozemků
občanům zdarma.
- jaké musím splnit, případně jiný občan, aby se dostal do této skupiny potřebných a vhodných?
jak je uvedeno výše, Obec Valeč nepřijímá žádné objednávky na sekánisoukromých pozemků, ať už od fyzických
či právnických osob. Nejsou ani stanoveny pro majitele žádné podmínky. Dotčený pozemek musí splňovat svých
charakterem podmínky uvedené v informaci k první odrážce, tj. jde o pozemky, které jsou využívány občany, jsou
veřejně dostupné, nejsou oplocené a nejsou využívány pro komerční aktivity (např. plochy na náměstí, kde se
umisťuje pravidelně májka nebo cesta k nově obnovené křížové cestě). Pokud byste chtěl patřit do této skupiny
vlastníků, nejprve tedy musíte vlastnit pozemek, musíte odstranit plot z tohoto pozemku, případně jej vůbec
neoplocovat, a musíte umožnit jeho uživánÍvšemi občany. Viz informace k první odrážce.
- když mi necháte zdarma posekat pozemek, nemůžete z toho mít nějaký problém?
Ve svém upřesněni uvádíte, že ,,sekám pozemek pouze a jen tomuto jednomu subjektu". Toto tvrzení není
pravdivé, jak je uvedeno výše obec Valeč dlouhodobě seká veřejně dostupnou zeleň užívanou občany bez ohledu
na vlastnické vztahy a nejde jen o jeden soukromý subjekt. Ptáte se, zda ,,nemůžete z toho mít nějaký problém".
Není jasné, o jaký problém by se mělo jednat. Současně jde o dotaz na názor a dle § 2 odst. 4 lnfZ povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnuti a vytváření nových informací.
Závěrem svého upřesnění žádosti ze dne 27. 11. 2020 jste uvedl, že ,,podáváte stížnost na částečnou ironizaci
požadavků žadatele na informaci", Právni institut ,,stížnosti na ironizaci" nám není znám, a proto na něj
nemůžeme jakkoliv reagovat.

S pozdravem

Na základě ba/ančnlho testu při anonymizaci osobních údajů v odpovědi byla dána přednost obecnému nařlzenl Č.679 o
ochraně osobních údajů gdpr před zákonem 106.
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