OBEC VALEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 767/21/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 11. 7. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informace podněty přestupkové komisi
Dne 27. 6. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdnějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí následující informace:

Paní starostko, obracím se na Vás s žádostí o následující informaci.
Dne 5.5.2021 jsem Vás požádal o informaci ke stavu řešení podaných podnětů/přestupků Děkuji Vám
za rychlou reakci.
Bohužel, od uvedené doby se nic nedělo, neprobíhalo.
Rád bych tedy obdržel informaci (doplněnou o případné další podněty) o současném stavu řešení.
Obávám se, že může skutečně dojít k tzv. promlčení. Zvláště, když obec nemá do dnešního dne
předsedu přestupkové komise. Tedy do posledního VZOZ o této osobě nebyla řeč.
Dne 5.5.2021 jste konstatovala, vzhledem k tomu, že předseda Přestupkové komise k 30. 3. 2021
odstoupil, momentálně není komise funkční. Tuto záležitost řešíme. Na stránkách obce je komise ve
složení:
Jméno
Funkce
Telefon
Jasa Jan, JUDr. Předseda
Klus Jozef
Člen
Novák Josef
Člen
Tak vlastně není jasné, zda máte přehled o stavu věcí, případně zda je vůbec řešíte s nějakým cílem.
Uvedený stav tomu však neodpovídá.
Z důvodu případného promlčení, žádám opět o informaci (aktuální), jaký je stav řešení podnětů
přestupkové komisi, mnou podaných a podepsaných a také za TJ Valeč.
Žádám také, informujte nadřízeného, aby zasáhl a pomohl Vám tuto celou záležitost řešit, jeví se, že to není ve
Vašich silách již po dobu cca 6 měsíců).

V reakci na Váš dopis ze dne 27. 6. 2021 sděluji, že stav dotčených podnětů na přestupky se od Vašeho
posledního dotazu nezměnil.
K věci pak pro doplnění sděluji a ubezpečuji Vás, že Krajský úřad Karlovarského kraje je o vysoké
přestupkové agendě v naší obci informován a tato agenda je mu známa a věc s úřadem průběžně konzultuji.
Jelikož obec nedisponuje žádným zaměstnancem, který by měl právní vzdělání či splňoval požadavky na
oprávněnou úřední osobu dle platných právních předpisů, musí obec poptat někoho s touto odborností
externě. Zatím však nikdo nemá o toto zájem. Věc dál řešíme.
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