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Dne: 1.3.2019

Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí119
364 55 Valeč
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Sbor pro občanské záležitosti
Na základě nejasností a určitých zmatků v informacích, Vás žádám jako osobu povinnou o
nás|edujÍcÍ informaci.
V souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb. Žádám o zasláni nás|edujÍcÍch informaci:
1.
2.
3.
4.
S.

Kdo je členem Sboru pro občanské záležitosti
Kdy byl každý jeden člen schválen a jakým usnesením
Kopii těchto usnesení
Zápisy z jednániSboru pro občanské záležitosti
Plán na rok 2014 - 2019 v prosté kopii

Děkuji Vám za odpověď'.

S pozdravem
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Váš dopis/zn. :

Naše zn.: 306/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 18. 3. 2019

ROZHODNUTÍ
Starosta Obce valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,jnfZ" rozhodl O žádosti žadatele
podané dne l. 3. 2019 kde žádá o
poskytnuti informace :
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo je členem Sboru pro občanské záležitosti
Kdy byl každý jeden člen bschválen a jakým usnesením
Kopii těchto usneseni
Zápisy z jednání Sboru pro občanské záležitosti
Plán činnosti na rok 2014 - 2019

- žádost se odmítá.

Odůvodněni výroku :
Dle ustanoveni § 3 odst. _3 lnfZ. 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.
Z výše uvedených ustanovení lnfZ vyplývá, že povinnost poskytovat informace se vztahuje na
informace existující, tedy na informace, které má povinný subjekt k dispozici, či by je podle platných
právních předpisů k dispozici mít měl.
Po posouzeni žádosti žadatele starosta dospěl k závěru, že žadatel se nedomáhá poskytnuti
existujÍcÍch informaci, tedy informaci, které by mohl povinný subjekt vyhledat ve svých analogových,
či elektronických dokumentech, vytvořit jejich kopii, či sken a poskytnout je žadateli, ale domáhá se
informaci z neexistujicich dokumentů.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání, 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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