OtBEC ÝÁCEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1278/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 14. 10. 2019

Věc: Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. - výpověď p.
Žadatel se žádostí ze: 6. 6. 2019 vedenou pod č.j. 723/19/OÚ domáhal poskytnut' informac' o
okolnostech výpovědi p.
1. Proč obec nepožaduje plněni
2. Kopie dokumentu o oznámení výpovědi
3. Zaslání přIslušného usnesení VZOZ
4. Kopie podkladu z knihy odeslané pošty
Proti neposkytnutí informace žadatel podal dne 23. 6. 2019 stížnost na KÚ-KK. poté povinný poskytl část
informaci a část rozhodnutím ze dne 1. 7. 2019 pod č.j. 723/19/OÚ odmítl. Krajský úřad Karlovarského kraje
rozhodnutím ze dne 14. 8. 2019 pod č.j.KK/3014/Lp/19-3 rozhodnutí povinného zrušil a věc vrátil k novému
projednáni. K tomu uvádíme :
ODPOVÍDÁME :
ad. 2 - dokument je v příloze
ad. 3 - dokument je v příloze

ROZHODNUTÍ

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,InfZ" rozhodl o žádosti žadatele
odané dne 6. 6. 2019 takto :
ad. 1 Proč obec nepožaduje plněni. Žádost se dle § 15, odst. 1 lnfZ odm'tá.
ad. 4 Kopie podkladu z knihy odeslané pošty. Žádost se dle § 15, odst. 1 lnfZ odmítá.
Odůvodnění výroku :
ad.1 PÍsemnostÍ, která je citována v žádosti žadatele z 5. 12. 2017 pod č.j. 777/17/OÚ tehdejší starosta vyzývá
p.
k návštěvě obecního úřadu, kde bude projednáno dalšího trvání nájemní Smi. Nejedná se
tedy o situaci, kdy obec vypověděla nájemní Smi. Jak bylo dále bývalým starostou postupováno není známo.
Formulace ,, proč obec nepožaduje plnění" se týká tohoto jednání a jde evidentně o názor povinného k této
situaci - viz §2 odst. 4 lnfZ. Prostory potřebné k tomu, aby p.
mohl sýpku vyklidit byly schváleny
teprve 5. 6. 2019 na 6. VZOZ.
ad.4. Dokument z knihy odeslané pošty týkajIcI se výpovědi p.
neexistuje. Byl předán osobně. Tato
forma předání neodporuje skutečnosti, že p.
výpověď obdržel. Toto potvrzení je patrné na předmětné
výpovědi. Osobní předání není ojedinělým zjevem - např. předáni písemnosti, předvoláni a.t.d. osobě orgány
Policie ČR.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotoveni
tohoto rozhodnutí. 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 Čechů\,

Aleš Kubísek
starosta Obce Valeč
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