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Váš dopis/zn.:

o®Ecq'AĹ!Eč

Naše zn.: 284/21/OÚ

vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 9. 3. 2021

věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdnějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"), kdy jste požádal o poskytnuti
nás|edujÍcÍch informací:
1.
žádám o informaci, proč máme oficielně uváděnou doručovací poštu Chyše, když nám přibližně dvacet
let doručuje pošta Žlutice Pokud vyřizujeme dotazy na doručováni, tak se obracíme na poštu Žlutice.
Obecní úřad tento problém obchází tlm, že uvádí na svých listinách směrovací číslo pošty odesl/ac/:
která ovšem doručování nezařizuje.
2.
Přibližně před třemi roky jme, byli na veřejném zasedání VZOZ opakovaně informováni, že pan
(bytu k rekonstrukci) dostal soudní výpověď'
proto, že dlouhodobě neplatí nájemné a dosud nezahájil práce na rekonstrukci bytu. Podle zveřejněné
informace zastupitele
dlužná částka přesahuje 9 tis KČ. Domnívám se, že soudní výpověď'
nemůže trvat Čtyři roky, takže pravděpodobně nebyla podána. Žádám o informaci, jaké byly v této
záležitosti učiněné kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu. Záležitosti učiněné
kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu.
Žádám o informaci, jaké byly učiněny kroky obce dosud
3.
Usnesením 2018/34/9a rozhodlo zastupitelstvo obce o prodeji pozemků panu
a o směně
pozemku pod ,,Rybařskou kapličkou". Toto usnesení dosud nebylo splněno Žádám o informaci, kdy a
jak bude směna pokračovat. Navrhuji, aby byla tato drobná stav a prohlášena za ku/turn/ památku
mlstn/ho významu.
Na základě Vašižádosti Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:
Kbodu Č. 1.
V tomto bodě se ptá žadatel na názor povinného subjektu (,,proč máme uváděnou doručovací poštu
Chyše, když nám přibližně dvacet let doručuje pošta Žlut"ce") jde o dotaz na názor, a proto je vydáno
samostatné rozhodnuti o částečném neposkytnutí informace, které je připojeno k tomuto vyřIzenL
Současně v této věci povinný subjekt doporučuje žadateli obrátit se na český statistický úřad, který je
zdrojem PSČ v ČR a správcem čÍse|níku Případně na Českou poštu, s.p., která je správcem názvů.
K bodu č. 2.
K tomuto bodu povinný subjekt sděluje, že ohledně předmětného
výpověď' Z nájmu bytu. Dále byly nájemci opakovaně zasílány výzvy k
urgence. V současné době probÍhaji jednání o vyklizeni dotčených
subjekt žadateli sděluje, že institut ,,soudní výpovědi" český právni řád

bytu byla Obcí Valeč podána
úhradě dlužného nájemného a
prostor. Pro úplnost povinný
nezná.
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K bodu č. 3.
jde o dotaz na neexĹstujÍcÍ informaci, a proto je vydáno samostatné rozhodnutí o Částečném
neposkytnuti informace, které je připojeno k tomuto vyřjzenÍ. Ohledně návrhu na prohlášení dotčené
kapličky za kulturní památku povinný subjekt žadateli doporučuje obrátit se na orgány státní
památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Těmito orgány jsou
Ministerstvo kultury, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Obec Valeč orgánem
státní památkové péče není. Pro úplnost povinný subjekt žadateli sděluje, že institut ,,kulturní
památka rrňstního významu" český právni řád nezná. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
hovoří pouze o ,,kulturních památkách" a ,,národních kulturních památkách".
S pozdravem

ec VALEČ ,
Náměstí 119
334 55 Ydeč
Michaela Holubcová
starostka obce Valeč
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OBEC UL!EČ
Č.j. 284/21/OÚ

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") rozhodla
takto:
Žádost žadatele
364 53 Va eč (dá e jen ,,žadatel"), ze dne 22. 2.
2021 vedená pod č.j.: 284/21/OÚ o poskytnuti informaci dle zákona, kdy se žadatel domáhal,
poskytnuti informací, a to:
1.
Žádám o informaci, proč máme oficielně uváděnou doručovací poštu Chyše, když nám přibližně dvacet
let doručuje pošta Z/utice. Pokud vyřizujeme dotazy na doručovánj tak se obracíme na poštu Žlutice
Obecní úřad tento problém obchází tlm, že uvádí na svých listinách směrovací číslo pošty odesl/acl,
která ovšem doručováni nezařizuje.
2.
Přibližně před třemi roky jme, byli na veřejném zasedání VZOZ opakovaně informováni, že pan
(bytu k rekonstrukci) dostal soudní výpověď'
proto, že dlouhodobě neplatí nájemné a dosud nezahájil práce na rekonstrukci bytu. Podle zveřejněné
informace zastupitele
dlužná částka přesahuje 9 tis KČ. Domnívám se, že soudní výpověď'
nemůže trvat čtyři roky, takže pravděpodobně nebyla podána. Zádám o informaci, jaké byly v této
záležitosti učiněné kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu. Záležitosti učiněné
kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu. Žádám o informaci, jaké byly učiněny
kroky obce dosud
3.
Usnesením 2018/34/9a rozhodlo zastupitelstvo obce o prodeji pozemků panu
a o směně
pozemku pod ,,Rybářskou kapličkou". Toto usnesení dosud nebylo splněno Žádám o informacj kdy a
jak bude směna pokračovat. Navrhuji, aby byla tato drobná stav a prohlášena za ku/turnl památku
mlstnlho významu.
se na základě ustanoveni § 3 odst. 3 a na základě § 2 odst. 4 zákona, postupem dle ustanovení § 15
zákona

částečně odmítá a informace se částečně neposkytne.
Odůvodnění:
povinný subjekt obdržel dne 22. 2. 2021 žádost o poskytnuti informace, kterou se žadatel dožaduje
poskytnuti informaci:
1.
Žádám o informaci, proč máme oficielně uváděnou doručovací poštu Chyše, když nám přibližně dvacet
let doručuje pošta Žlutice. Pokud vyřizujeme dotazy na doručovánj tak se obracíme na poštu Žlutice
Obecní úřad tento problém obchází tlm, že uvádí na svých listinách směrovací číslo pošty odes//acl,
která ovšem doručováni nezařizuje.
2.
Přibližně před třemi roky jme, byli na veřejném zasedání VZOZ opakovaně informováni, že pan
(bytu k rekonstrukci) dostal soudní výpověď'
proto, že dlouhodobě neplatí nájemné a dosud nezahájil práce na rekonstrukci bytu. Podle zveřejněné
informace zastupitele
dlužná částka přesahuje 9 tis KČ. Domnívám se, že soudní výpověď'
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OBEC ÝÁL!EČ
nemůže trvat Čtyři roky, takže pravděpodobně nebyla podána. Žádám o informaci, jaké byly v této
záležitosti učiněné kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu. Záležitosti učiněné
kroky obce dosud a kdy bude výpověd'skutečně předána soudu. Žádám o informaci, jaké byly učiněny
kroky obce dosud
3.
Usnesením 2018/34/9a rozhodlo zastupitelstvo obce o prodeji pozemků panu
a o směně
pozemku pod ,,Rybařskou kapličkou". Toto usneseni dosud nebylo splněno Žádám o informaci, kdy a
jak bude směna pokračovat. Navrhuji, aby byla tato drobná stav a prohlášena za kulturní památku
mlstnlho významu.
K bodu č. 1.
jedná se o dotaz na názor povinného subjektu, kdy se žadatel dotazuje povinného subjektu ,,proč
máme oficielně uváděnou doručovací poštu Chyše, když nám přibližně dvacet let doručuje pošta
Z/utice."
K bodu č. 2.
Bylo vyřízeno poskytnutím informace.

K bodu č. 3.
jedná se o dotaz na neexÍstujÍcÍ informaci, kdy se žadatel dotazuje povinného subjektu, na to, co se
má stát v budoucnosti (,,kdy a jak bude směna pokračovat'j.
Obec jako povinný subjekt posoudila obsah žádosti žadatele o informace a dospěla k závěru, že
žadatel se částečně domáhá poskytnuti informaci, které povinný subjekt nemá k dispozici, a Částečně
se domáhá informace o názoru povinného subjektu.
Dle ustanoveni § 3 odst. 3 zákona se informaci pro účely tohoto 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
audiovizuálního.
žadatel se tak částečně 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 audiovizuálnIm.
Pokud se týká dotazu na názor povinného subjektu, dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytvářeni nových informací.
je tak na místě takovéto požadavky o informace postupem dle ustanoveni § 15 zákona odmítnout.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, 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).

VALEČ
áměstí 119 G)
4 55 Va!eč
Michaela Ho ubcová
starostka obce Valeč
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