Povinné zveřejňování informací
1.Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje.
-zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění,(upravuje
postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnut í informací,
postup při rozhodování o poskytnut í informací a oprávnění žadatele v případě odmít nut í
informaci poskytnout),
-zákon č.500 / 2004 Sb. O správním řízení, v plném znění,(procesní předpis podle něhož
postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmít nut í žádosti o poskytnut í
informace a to i jen z části),
-zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v plném znění,(upravuje práva občanů obce a práva občanů
vlastnících na území obce nemo vitost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce a vznášet na
něm připo mínky, vyjadřovat se k rozpočtu obce a závěrečnému účtu a nahlížet do zápisů a
usnesení zastupitelstva obce,usnesení rady obce, výborů zastupitelstva
2.Údaje o povinném subjektu:
Obec ŽDÍREC vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické
osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývajících.
Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl 1,§ 35)
1)Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejíc h
občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené
působnost i, a dále záležitosti, které do samostatné působnost i obce svěří zákon.
2)Do samostatné působnost i obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním o bvodu
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklost mi o vytváření podmínek
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.Jde především o
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvo je zdraví, dopravy a spo jů,potřeby informac í
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
3)Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a)při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
b)v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona
Přenesená působnost(zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III,§ 61)
1)Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost
v těchto věcech je přenesenou působností obce.
2)Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
a)při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a
povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě
zákona,
b)v ostatních případech též ustanoveními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů
Organizační struktura:
(§ 5, ods. 1, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.)
1) Obec ŽDÍREC si vyt váří své orgány
zastupitelstvo obce
-vo leno je v komunálních volbách podle zákona č. 152/1994 Sb., o vo lbách do zastupitelstev
obcí na období 4 let
-zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciat ivní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje
finanční a kontrolní výbory
-starosta obce- je vo len z řad zastupitelů

Jakoukoli žádost, dožádání, st ížnost, návrh nebo podání směřující k zastupitelstvu obce a
jeho orgánům je kromě zaslání možno podat na Obecní úřad ŽDÍREC čp. 34 , 336 01
…………..nebo na E – mailo vou adresu : info@obec-zdirec.cz
Písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Musí obsahovat:
-komu je žádost určena
-co je konkrétně požadováno
-kdo žádost činí(u použití teleko m. zařízení – identifikaci žadatele)
1)zákon č. 128/2000 Sb.,§§ 67-116
2)zákon č. 128/2000 Sb., § 117 ods. 1,2
3)-4) zákon č. 128/2000 Sb.,§ 109, odst. 1
5)zákon č. 128/2000 Sb., § 110,odst. 4,písm.c)
6)zákon č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2 písm. e)
7)zákon č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. f)
8)zákon č. 106/1999 Sb., § 14, odst. 2
3.Svobodný přístup k informacím
Podmínky práva svobodného přístupu k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samo správy t j. zejména
obcím poskytovat informace.
Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.
Obec ŽDÍREC poskytuje informace:
zveřejněním(z vlastní iniciat ivy obce)
na úřední desce OÚ
v měsíčníku obce „Naše listy“
na internetu : www.obce-online.cz
na základě žádosti na OÚ (ústní,písemné nebo telekom. zařízením)
ústně-(bez bez práva na odvo lání a soudní přezkum)
písemně –(plat í lhůt y a právo na odvolání)
poštovním doručením žadateli
osobním převzet ím žadatelem
4.Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:
3 dny – po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ a věc proto odkládá .
7 dní – po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde
7 dní -po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30
dnů od doručení výzvy
15 dní – po doručení žádosti úřad vydá informaci(tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10
dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůt y informován)
15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnut í informace nebo po marném uplynut í lhůt y
k jejímu poskytnut í může žadatel podat odvolání
15 dní – po uplatnění odvo lání rozhodne o odvolání odvo lací orgán

Odvo lání:
podává se na OÚ ŽDÍREC
o odvolání proti rozhodnutí, které se týká samo statné působnosti rozhoduje starosta obce
o odvolání proti rozhodnutí, které se týká přenesené působnosti
rozhoduje Krajský úřad Plzeňského kraje
rozhodnutí o odmítnut í žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 občanského soudního
řádu.
5.Sazebník úhrad za poskytování informací OU Ždírec
na základě ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
I. Informace standartní, tzn. periodicky zpracovaná pro skupiny uživatelů
1) Za použitý nosič dat
a) Papírový nosič dat
papír formátu A4 – jednostranný potisk
- oboustranný potisk
papír formátu A3 – jednostranný potisk
- oboustranný potisk

=
=
=
=

1.50,- Kč
3.00,- Kč
3.00,- Kč
6.00,- Kč

b) Technický nosič dat
diskety 3,5“ – nahrané daty obce Ždírec = 30 ,- Kč
CD ROM - nahraný dat y obce Ždírec = 150,- Kč
2) Za použitou obálku
formát A6 =
1,- Kč
„s doručenkou 1.50,- Kč
formát A5
1,- Kč
formát A4
3,- Kč
ceny jsou poplatné nákupním cenám
3) Za poštovné, resp.poukazečné při odeslání na dobírku dle poštovního sazebníku
standartní psaní od 20 g = 6.40,-. Kč / doručené = 17,- Kč
do 50 g = 10,- Kč / doručené = 20,- Kč
do 500 g = 16,- Kč / doručené = 26,- Kč
do 1 kg = 20,- Kč / doručené = 30,- Kč
II.Informace nadstandartní na základě individuálních potřeb žadatele
1) Za zpracování informace
a) Sazba při zpracování informace do 30 min. včetně = 100,- Kč
b) Sazba ze zpracování informace v časovém limit u nad 30. Min
do 60min. včetně = 200,- Kč
c) Za každou započatou další hodinu = 200-, Kč
2) Za použitý nosič dat – viz. bod I./1a) nebo I./1b) tohoto sazebníku
3) Za použitou obálku – viz bod I./2
4) Za poštovné – viz.bod I./3 tohoto sazebníku
5) Přiúčtování nákladů účtovaných nám jinými orgány a organizacemi

Povinné zveřejňování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací –
(§ 5, odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.)
Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smys lu § 17 výše uvedeného zákona oprávněny
požadovat za poskytované informace úhradu nákladů.
Obecní úřad ve Ždírci veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad :
Podání ústní informace bez potřeby vyhledávání podkladů ………. zdarma
informace získané na základě zveřejnění (odkaz na úřední desku, infocentrum, televizní
informační kanál, ……………zdarma
INTERNET - dle sazebníku Místní knihovny ve Ždírci : 2,- Kč / minuta připojení
písemná informace formou kopie existujíc ího dokumentu bez potřeby vyhledávání
…. Dle předchozího sazebníku úhrad - papírové nosiče dat
paušální úhrada za podání informace spo jené s vyhledáváním podkladů (úhrada zahrnuje
telefo nní a poštovní poplatky, materiální výdaje, náklady na provoz zařízení a energii a
náklady za práce potřebná s vyhledáváním podkladů pro podání informace v době trvání do
30 min.) atd. …. dle předchozího sazebníku úhrad - za zpracování informace
Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu Ždírec ,
nebo na doručenku .
Sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce na Veřejném jednání dne 14 . 2. 2003

o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,

I.
V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. vydává a zveřejňuje výroční zprávu o své
činnosti v oblast i poskytování informací dle citovaného zákona za rok 2003
II.
V roce 2004 bylo žádostí o informace = 0
Z toho písemných , nebo e – mailem = 0
Žadateli o informace bylo zdarma písemně e – mailem odpovězeno

starosta obce Vlastimil Vrátník
dne 13. 1 . 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106 / 1999 Sb., o
přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů

svobodném

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím , ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje uvedený povinný subjekt
výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období - kalendářní rok
Název povinného subjektu : obec Ždírec
IČO : 00257478
Sídlo : Obecní úřad Ždírec čp. 34 , PSČ 336 01 p . Blovice
Kalendářní rok , kterého se zpráva týká : 2005
A ) počet podaných žádostí o informaci : 0
B ) počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
C ) opis podstatných částí rozsudku :
Žádné rozhodnutí nebylo v r. 2005 přezkoumáno soudem
D ) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106 / 1999 Sb.
Žádné sankce nebyly uloženy
E ) Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106 / 1999 Sb.
Webová stránka povinného subjektu :
E – mailo vá adresa :

www.obec-zdirec.cz
info@obec-zdirec.cz

starosta obce Ždírec
Vlastimil Vrátník

