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Žádost o informace – detailní zápis z jednání zastupitelstva – reakce na odpověď

Vážení,

reaguji na odpověď ze dne 18. 7. 2019, č. j. OUNS-1030/2019 na mou žádost o informace dle 
Zákona č. 106/1999 Sb, v aktuálním znění (Zákon o svobodném přístupu k informacím), dále jen 
„Zákon“, o sken detailního zápisu z jednání zastupitelstva, dále jen „Žádost“.  

Konstatuji, že zmíněné požadavky na žádost dle zmíněného ustanovení Zákona § 14, odst 2, 
byly v žádosti splněny v plném rozsahu a jedná se tedy o žádost dle Zákona. Současně sděluji, 
že připomínky k formální stránce a úplnosti žádosti je povinný k poskytnutí informací povinen 
vyžádat si od žadatele dle ustanovení Zákona § 14 odst 5, písm. c) a to ve lhůtě 7 dní od přijetí 
žádostí, což se nestalo. V odpovědi nežádáte o doplnění informací. 

Dále sděluji, že s ohledem na fakt, že žádost byla podána na Obecní úřad Nové Sedlo, jakožto 
orgánu Obce Nové Sedlo, a odpovídáte mi také z pozice Obce Nové Sedlo, a tedy lze tuto žádost
v případě nutnosti předat příslušnému orgánu, považuji Vaši připomínku na adresnost 
žádosti za bezpředmětnou a to také s ohledem na ustanovení předmětného Zákona § 14, odst. 5. 
písm. c), kdy povinný subjekt k jehož působnosti se žádost nevztahuje tuto odloží do 7 dnů od 
přijetí žádosti a tuto skutečnost sdělí žadateli, což se také nestalo. Předmětná odpověď na žádost 
nesplňuje formální znaky pro odložení nebo zamítnutí žádosti dle výše zmíněného ustanovení. 

I nadále tedy očekávám poskytnutí  skenu kompletního zápisu z jednání zastupitelstva Obce 
Nové Sedlo ze dne 27. 6. 2019 na základě předmětné Žádosti (č. j. OUNS-1030/2019) a to v 
zákonné lhůtě se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími.

Dovoluji si také připomenout ustanovení § 5 odst. 3 Zákona, na základě kterého je povinný subjekt
povinen zveřejnit informace poskytnuté na základě žádosti do 15ti dnů od jejich poskytnutí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (tzn. na webových stránkách), což Obec Nové Sedlo 
jako povinný v předchozích případech neučinila. 

Věřím, že mé žádosti vyhovíte obratem i s ohledem na snahu spolupráci napříč 
zastupitelstvem a také vyhovění potřebám informovanosti zastupitele na základě ustanovení 
Zákona č. 128/2000 Sb, v aktuálním znění (Zákon o obcích), na který se v Žádosti také odvolávám 
Preferuji elektronické vyřízení žádosti e-mailem nebo datovou schránkou.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Zídek
zastupitel Obce Nové Sedlo 
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