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Odpovdd' na Zddost o poskytnutf informace dle zikona 10611999 Sb.
Obecni riiad eestlice dne 6.1.2021obdrZel VaSi Z6dost o informaci ve smyslu zdkonad.10611999
Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, o poskytnuti n6sledujicich informaci/ zodpovdzeni otdzek:

1)
2)

Odstranila obec reklamnizaftizen[ na pozemku parc.i.509/1 v k. ri. Prfihonice?
Pokud ano byl vlastnik reklamniho zalizeni piedem vyzvhn k jeho odstran6ni?

Odpovddi:

1)

Obec

2)

pflsobnost
Vlastnik reklamniho zaiizeni nebyl vyzvdn, obec dan6 reklamnf zaiizeni neodstranila

iestlice neodstranila reklamni zaiizeniumistdn6 dle piilohy d. 1 na pozemku
parc. d. 50911 v k. ri. Prthonice, jedn6 se o fzemi jin6 obce, kde obec eestlice nem6 Lddnou

Poudeni:

Dle $16a zdkona 10611999 Sb. lze podat proti vyiizeni Z6dosti o poskytnuti informace stiZnost.
(1) StiZnost na postup pii vyiizovitni Lddosti o informace (d6le jen "stiZnost") mflZe podat Ladatel,
a) kter;f nesouhlasi s vyiizenim Zddosti zptisobem uvedenym v $ 6,
b) kter6mu po uplynuti lhrity podle $ 14 odst. 5 pism. d) nebo $ 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo piedlolena konedn5 licendni nabidka a nebylo vyd6no rozhodnutf o odmitnuti
Z6dosti,

c) kter6mu byla informace poskytnuta d6stednd, anil bylo o zbytku Zddosti vyddno rozhodnuti o
odmitnuti, nebo
d) kterf nesouhlasi s qi5i rihrady sddlen6 podle $ 17 odst. 3 nebo s qiSi odmdny podle $ 14a odst. 2,
poZadovanymi v souvislosti s poskytov6nim informaci.
(2) StiZnost lze podat pisemnd nebo ristnd; je-li stiZnost pod6na ristn6 a nelze-li ji ihned vyiidit, sepi5e o
ni povinny subjekt pisemny zdznam.
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(3) StiZnost se pod6v6 u povinndho subjektu, a to do 30 dnt ode dne
a) dorudeni sdEleni podle $ 6, $ 14 odst. 5 pism. c) nebo $ 17 odst. 3,
b) uplynuti thrity pro poskytnuti informace podle $ 14 odst. 5 pism. d) nebo $ 14 odst. 7.
(4) O stiZnosti rozhoduje nadifzen;f org6n.
(5) Povinny subjekt piedloZi stiZnost spolu se spisovym materiSlem nadiizen6mu org6nu do 7 dnri ode
dne, kdy mu stiZnost do5la, pokud v t6to lhritd stiZnosti s6m zcela nevyhovi tim, Ze poskytne
poZadovanou informaci nebo konednou licendni nabidku, nebo vyd6 rozhodnuti o odmitnuti Z6dosti.
(6) Nadiizeny orgtnpii rozhodov6ni o stiZnosti podle odstavce 1 pism. a), b) nebo c) piezkoum6 postup
povinn6ho subjektu a rozhodne tak, Le
a) postup povinn6ho subjektu potvrdi,
b) povinn6mu subjektu pirkhLe, aby ve stanovend thrit6, kter6 nesmi b;ft delSi nei. 15 dnfi ode dne
dorudeni rozhodnuti nadiizendho org6nu, Lddost vyiidil, piipadnd piedloZil Zadateli konednou
licendni nabidku, a neshled6-li drivody pro odmitnuti Z6dosti v piipad6, kdy dostupn6 informace o
pr6vnim a skutkov6m stavu nevyvol6vaji dtvodnd pochybnosti, postupuje obdobnd podle $ 16 odst.
4, nebo
c) usnesenim vdc pievezme a informaci poskytne s6m nebo vyd6 rozhodnuti o odmitnuti Z6dosti;
tento postup nelze pouLit vridi org6ntm irzemnich samosprdvnych celkri pii vykonu samostatn6
prisobnosti.
(7) Nadiizenlf org6n pii rozhodov6ni o stiZnosti podle odstavce 1 pism. d) piezkoum6 postup povinn6ho
subjektu a rozhodne tak, Le
a) vj5i rihrady nebo odmdny potvrdf,
b) qf5i fhrady nebo odm6ny sniZi; v piipadd, kdy dostupn6 informace o prdvnim a skutkov6m stavu
nevyvol6vaji drivodn6 pochybnosti, postupuje obdobnd podle $ 16 odst. 4 vdty druh6 s tfm, Ze
povinndmu subjektu pilkdLe poZadovanou informaci Ladateli poskytnout ve lhrit6, kter6 nesmi b;it
del5i neZ 15 dnri ode dne zaplaceni rihrady di odmdny.
(8) Nadiizeny org6n o stiZnosti rozhodne do 15 dnri ode dne, kdy mu byla piedloZena.
(9) Rozhodnuti podle odstavcfi 6 a 7 se oznamuj e Zadateli a povinn6mu subjektu. Proti rozhodnuti
vydandmu podle odstavcti 6 a7 se nelze odvolat. Jde-li vSak o rozhodnuti podle odstavce 6 pism. c),
nelze se odvolat pouze v piipadd, kdy rozhodl nadiizeny org6n urdeny podle $ 178 odst. 2 v6ty
posledni spr6vniho i6du nebo podle $ 20 odst. 5 tohoto zdkona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 pism. c), Ladatel mriZe ve smyslu odstavce 1 pism. a)
nebo c) postupovat obdobnd.

Martin Divi5
starosta obce
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