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o poskytování informací podle zákona č. 10ó/1999 sb.'
o svobodném přístupu k informacím

Dnem 1. 1. 2000 nabyl účinnosti zákon č' 106/1999 sb., o svobodném přístupu k iďormacím
(dále jen zákon)' Ziikon uprar,'uje podmínky práva svobodného přístupu k infomacím a
stanoví ziíkladní podmínky, za nichž jsou informace posk1.továny. Povinnými subjekly'
které mají podle tohoto zákona povinnost poskTtovat infoťmace vztahující se kjejich
působnoŠti, jsou, státní orgány (vllída, ministelstva' krajské uřady) a orgány územni
samospráw (MěU' oU)' dál€ pak subjekty' kterým zákon svěřil rozhodování o přávech'
přávem chráněných zájmech nebo povinnostech fozických nebo právnichých osob
v oblasti veřejné správy (komory, ČNB, Rada pro lozhlasové a Tv wsílání atd.), ; to pouze
v rozsahu jejich řozhodovací činnosti.

Povinné subjekty posk}tují infomace žadateli na základě žádosti nebo zveře.jněnim.

L

Povinný subjekt: obec Zámě|

a) Založení subjektu: zríkoaem č' 36711990 SB., o obcích (obecním zřízení)
b) IČo:00275531
c) Statutámí zástupce: MaÍie Trejtnarová, starcstka
d) organizaění struktura: orgarrizační řád obce

olgányobce: obecnízastupitelstvo
obecní uřad
Výbory, komise

II.
Zásady poskytování informací:

a) Za obec ZáměI posk}tuje informacejejí obecní úřad.
b) Příjem žádostí o poskynutí iďormací: každý pracovní den v pruběhu pracolní

doby (hodin plo veřejno9 obecniho úřadu. Žádosti se piijrmaji na podatelně
pBcovnice podatelny,
Elektřonická podatelna: gg3349@9!!g94g1
Hodiny přo veřejnost::
pondělí, středa 08.00 _ l1.00 13'00-17'00
útery 06'30 11.00 12'00 - 13.00
čtvltek, pátek 06.30 11.00 12'00 - 13'00
Infoťmace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. lze také získat
prostřednictvím weboyých stránek obce na adťese:
hEpt uu!.sbeczernefa4rsgcl
Zádost o poskytnutí informace se podává písemně na adrese: obecní uřad Zríměl,
čp' 158' 517 43 Potštejn nebo elektronicky plostřednicMm e]eltronické
podatelny. Zadateli může bÍ informace poskýnuta i ústně telefonicky'
nepovažujeJi žadatel na ústně podanou žádost za dostačující' ie třeba podat Žádost
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písemně (s13 zákona). Na písemnou žádost, která má pod]e s 14 zríkona všechny
požadované nííležitosti, posk}'tne obecní úřad požadovanorr informaci ve lhůtě
nejpozději do 15 dnů od pŤijetí poďíní. Lhůtu pro posk}'tnutí informace je moŽno
prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Lhůta plo poskýDutí
informací a prodloužení této lhůty se v prvrrích 12 měsících od účinnosti zíkona
prodlužují na dvojnrásobek, a dalŠích 12 měsícťl se prodlužují o polovinu.
Závažnými důvodyjsou:
o r'ybledríní a sběr požadova.ných informací v jiných úřadovnách'
o r'yhledríní a sběr objemného Írrnožství oddělených a odlišných informací

požadovaných v jedné žádosti,
o konzullace s jin]fia povinným subjektem Íebo více sloŽkami povinného

- subjektu, které mqi záýažný zájem na předmětu Žádosti.
Zadatel musí bý o plodloužení lhůty plokazatelně infomoviín.
Ihůla 7 dnů od doručení je stanovena plo: odkiiziíní Žadatele na veřejnou informaci,
zasláÍí Úzvy žadateli k doplnění údajů o jeho osobě, zaslríní ýzvy žadateli
k upřesnění žádosti v případě, žeje žádost nesrozumitelná, odložení žádosti
v případě' že požadované iďormace se neváahují k působnosti obce.

c) Cena za posLTtnuté informace - sazebník úhrad nákladů:_ informace j ednoduchá (telefonická) _ zdarma
- inlormace složitá _ zpoplatněna (bude vyžadov.ina písemrrrí žádost)
Za posk),'tnutí složité informace bude na žadateli žáď{na nríhrada ve výši nrákladů
spojených s r,1'hledáváním informací, pořízením kopií, opaťením technických
nosičů dat a s odesláním iďormace žadateli.
Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu
informace a zasláním infornace žadateli zahrnují:
o 2,0o Kč za poŤizení jedné strany výtislr-u fomátu A4
. 3'00 Kč za pořízení oboustanného v]ýtisku (kopie) formátu A4
o 4,00 Kč za pořízení jedné strany výisku (kopie) formáfu A3
. 5'00 Kč za pořízení oboustranného výisku (kopie) formátu A3
. 6'00 Kě za 1 kus nenahiané diskeb/ 3,5"
. 12'00 Kč za 1 kus nenahraného CD-R
. náklady spojené s odeslríním dle aktuálního ceníku poštovních sluŽeb
Pokud se jedná o informaci, kterou je aeba vyhledat, zaplatí žadatel nríklady ve
\yši 200'00 Kč za každou započatou hodinu práce odbomého refercnta' Jedná-li se
o čas klatší než 1 hodina, lze uvedený náklad kŤátit o polovinu tj. 100'00 Kč.
Informace bude r'ydána aŽ po prokazatelné úfuadě požadovaných nákladů'

d) omezení práva na infořmace
Neposk}.tuj í se inforrnace:
. o utajovaných skutečnostech (písemnost tak musí být označena),
o o osobnosti a soukomí fuzické osoby,
. o obchodním tajemství,
. o majetkoÚch poměIech osoby, která není povinrrým subjektem,
. vztahujíci se Úlučně k vnitřním pokyrrům a pelsonálním předpisům
l pokud jde o novou informaci' která vznikla při přípravě lozhodnutí povinného

subj ektu, pokud zákon nestanoví jinak'
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o pokud byly předríny osobou, jíž takovou povimost zákon neukládá, pokurJ
nesdělila. že s posk}'tnutím infomace souhlasí,

. ktelé jsou zveřejněny podle zvl.lštního zákona'

. pokud by tím byla poruŠena och1ana duševniho vlastnictví'
všechna omezení práva na informace plovede povinný subjekt tak, že posk}-tne
požadované infomace včetně doprovodných informací po \Tloučení těch
infomací. u nichž to stanoví 7ákon

e) Fořmální náležitosti žádosti o informace:
o označení subjekru. klerému je učena.
. kdoji činí,
. předmět žádosti,
U podání prosťednictvím telekomunikačního zďízení musí b:ýt uvedena příslušná
identifikace žadalele (např' elektronická adresa' teleformí čísla)'

0 IÍfomace se zveřejňuje pouze ve folmě' vjaké je zpracována (nezllacovávají se
$ďy atd.).

g) Rozhodnutí:
Pokud povinný subjekt žádosti bť jen zčásti Íevyhoví' vydá o tom ve lhůtě pro
\Yřízení Žádosti lozhodnutí, s \"íiÚkou případů, kdy žádost podle $14 odloží.

Jestliže
orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti íeposk}tl infomace či nevydal rozhodnutí, má

se
za to, Že Vydal lozhodnutí, kte|ím i [omace odepřel.

h) odvolání:
Proti lozhodltutí povirmého subjelr1u o odmítnutí žátdosti lze
lhůtě do 15 dnů od doručení lozhodnutí nebo od mamého
\,Yřízení žádosti. odvoláni se podává na oU.
odvolací orgán Iozhodne o odvoláni do 15 dnů. Proti
nelze odvolai.

. III.- Přístupnost právních předpisů:
seznam nejdůleŽitějších plá\Ťích předpisů, podle nicbž povinný subjekt jedná a rozhoduje, je
uložen na obci v Ziíměli. Na požádríní lze nahlédnoutjak do seznamu, tak do všech platných
prár,ních předpisů uvedených ve sbí*ách Dal édnutím do obecního systému eleLtonických
informací.

Iv.
Tato směÍnice k zákonu č. 106/199 sB. je zpracována
povinnému subjektu podle s 5 tohoto ziikona. slouží jako
posk}'tnutí infomací a neobsahuje plné znění zákona.

stalostka: MarieTřejtlalová

podat odvolání ve
uplynutí lhůty plo

lozhodnutí o odvolání se

na základě poviÍlllosti u]ožené
základní orientace plo žadatele o

Podpis:

Dne 9.2.2009


