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Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 1.3.2019
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Bytové prostoŕY
Na jednání VZOZ jste zásadním způsobem požadoval ukončeni platnosti smlouvy zastupitele M.
Kassla. Důvodem mimo jiné bylo, že jsou tam ubytovaní lidé, jedná se však o nebytové prostory.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o zasláni nás|edujícich informaci:
1. Existuji ve Valči jiné nebytové prostory ve kterých jsou takto neoprávněně využívány?

Děkuji Vám za odpověď'.
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Váš dopis/zn. :

Naše zn.:

vyřizuje:

304/19/OU

Dne: 18.3.2019

ROZHODNUTÍ
Starosta Obce Valeč jako povinny subjekt dle § 2 odst. 1 ,,lnfZ" rozhodl o žádosti poskytnuti
následujicich informaci:
Žadatel
podáním ze dne 1. 3. 2019
o žádá o poskytnuti informace :
Existují ve Valči jiné nebytové prostory které jsou neoprávněně využívány - žádost se odmítá.

Odůvodnčni yýroku :
Dle ustanoveni § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnuti a vytvářeni nových informací.
Smyslem zákona o svobodném přístupu k informacím je poskytováni již existujících informací, tedy
přistup k informacím o činnosti státní správy a samosprávy, nikoli řešení požadavků na vytvořeni
informaci nových nebo sdělováni názorů povinného subjektu. Proto požadované informace, které by
byly sdělením názoru povinného subjektu dle výše citovaného ustanoveni zákona o svobodném
přístupu k informacím, není povinný subjekt povinen poskytnout.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotoveni tohoto rozhodnuti. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na
adresu sídla Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního
úřadu obce Valeč v Čechách.
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