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Váš dopis/zn.:

CXBEC ULEČ

Naše zn.: 137/21/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 11. 2. 2021

vážený pane

dne 27. 1. 2021 pod čj. 137/21/OÚ obdržela Obec Valeč Váš př'p's nazvaný ,,Žádost o "nformace podle
§ 106 zákona 128/2000 Sb."
Bohužel musím konstatovat, že § 106 zákona 128/2000 Sb., o obcích, neupravuje žádné poskytováni
informaci, ale upravuje zřizování zvláštních orgánů obce. Niže si Vám jej dovolím citovat:
§ 106
,,(l) V případech stanovených zv/áštnlmi zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti
zvláštni orgány obce, jmenuje a odvolává jejich Členy. V případech stanovených zvláštními zákony
vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působnostlstátnlsprávu pro správní obvod obce s rozšířenou
působnostL
(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zv/áštn/zákon jinak, prokázala
zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zv/áštn/ orgán zřízen.
Pro prokázáni zvláštni odborné způsobilosti osoby stojlcl v čele zvláŠtního orgánu obce platl obdobně
ustanoveni zvláštních právních předpisů upravujlclch toto prokázáni pro úředníky územních
samosprávných celků.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stoji na základě
ustanoveni zv/áštn/ho zákona starosta. "
Možná jste chtěl podat podnět dle § 16 zákona 128/2000 Sb., o obcích, nebo spíše jste chtěl požádat
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve vztahu k tomuto
zákonu Vás pak pro úplnost informuji, že dle něj lze žádat pouze o informace exÍstujÍcÍa zaznamenané
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuá|niho. Současně povinnost poskytovat
informace se dle citovaného zákona netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytvářeni nových
informací.
Není povinnostíani kompetenci Obce Valeč dovozovat, o co a dle jakého zákona žádáte, proto je třeba,
abyste svoji žádost specifikoval. Bez toho není zřejmý další právní postup pro vyřIzenI Vaší žádosti.
S pozdravem
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