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oBEC HRoCHŮvrÝNnc
Smetanova25
538 62 FkochůvTýnec

Jet.469692536Íax469927
|5 tč oozzorso e.maiúou.hrochtyn@wor|donline.cz

SDELEI{I 5I2OO7
Zveřejněnéinformace obecníhoúřaduv Hrochově Týnci dle
zákona č.106|1999Sb., o svobodnémpřístupuk informacím
obecní úřadHrochův Týnec jako orgán samosprávy obce dle zákona ě. |06l|999 Sb.,
o svobodnémpřístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů,a
v souladu s $ 5 odst. 1 písmeno a) aŽ g) zveřejňuj e zák|adníinformace o svéčinnosti
- uřední deska s
na webových strankách obce (http://www.obechrochuvťynec.cz)
dálkovym přístupem, dále v novinách obce (Hrochovoýnecký zpravodaj)' na úřední
desce umístěnépřed obecnímúřadem.
ostatní informace vyďéxá pouze na požádání Žadate|e s r1ýjimkou těch
informací, kterézákonvýslovně vylučujenebo omezuje.
Zátkon se nevtahuje na postup při poslqrtování informací, pokud je upraven
zvláštními předpisy. Speciální posfup poskytování informací je upraven např. u
zpřísfupněníarchiválií, informací o životnímprostředí, poskytování údajůz matrik,
evidence pobytu občanůnebo voliěskych seznamů
zoeřejněJ.informací
Podle ustanovení$ 5 odst.1 zákonaje obecpovinnazveřejnita umožnitpořízeníkopií
ziikladníchinformací,kterécharaktenruji jeji postavenía činnost,předevšímtímtozpusobem:
. na všeobecněpffstupnémmístě,včetrrědálkově přísfupného
místa( vyšepopsané)
o důvoda způsobza|oŽerupovinnéhosubjektu,včetněpodmínek,zakteých provozuje
svoji ěinnost
jak získatpříslušné
o popis svéorganizační
struktury,místoa způsob,
informace,kde Ize
jiné
podat Žádost a stíŽnost,předloŽit náwh, podnět či
dožádánínebo obdrŽet
rozhodnutí
. místo,lhůtya způsob,kde lze podat opravný prostředekproti rozhodnutípovinného
subjekfu' popis posfupůa pravidel, která je třeba dodrŽovatpři těchto činnostecha
příslušného
ná"rzev
formu]ářea místoa způsob'kde lze takoý formulář opatřit
. sazebníkúhÍadza poskytováníinformací
O ýroční zptávu za předcháaejícíkalendrířnírok o svéčinnostiv oblasti poskýovríní
informací($18)
Jedná se zejménao týo informace:zékono obcích,jednacířád zastupitelstvaobce,
Seznamplatnýchobecnězávaznýchvyhlášek,přehled záHadníchprávních
předpisůobce,dle
nichŽjedná a rozhoduje. správnířád, přestupkovýzríkon.
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K realizaci postupupro poskýování informacíje vydána tato směrnice,která upravuje
přijímrínížátdosti,osoby odpovědnéza výizeni žádostí,podepisovánípísemností,včetně
rozhodnutío poskytnutíinformace.
II.
Individuální žádost
Zékonemjedán dvojí režimpodávrínížádosti,přičemžkaždá ž'ádost,a to i ústní,má
náležitosti- komuje určenaa kdo ji ěiní.V případěže$o náleŽitosti
obsahovatpředepsané
neobsahuje, nejde o podríníve smyslu tohoto zékonaažáďostse bez dalšíhoodloŽí ($14
odst.2 zákona).
Dle zákona ě. 106l|999 Sb., o svobodnémpřísfupuk iďormacim lze poŽadovat
iďormace ústníformou od starosty obce, místostarostyobce, případnějimi pověřeného
zaměstnanceobecníhouřadu.
a) žádostpodaná ústně(te|efonicky)
- Ústní formou |ze požadovatiďormace méněčasověa odborně náročné.odpovědi na
ústníŽádostjsou poskytoviínyrovněžústně,neformálně,bezplatně.
Není-li žadateIiústníinformace poskytnuta,nebo není-li spokojen,můžeŽádatpísemně.
Pokud je žadatelempoŽadovaná informace jíž meřejněná, můŽebý Žadate|na tuto
informaci odkrízrán.
b) žádostpodaná písemně(faxemoelektronickou poštou)
- Písemnoužádosto poskýnutí informace,ěi jinou žitóost,podat stížnost,
předloŽit náwh'
podnět čijiné ďožě.diáru
aneboobdrženírozhodnutínebo podat odvoláníproti rozhodnuti'
kterym byla informacečijejí částodepřena,lze v sídlepovinnéhosubjektu- podatelně
obecníhouřaduna adrese: Smetanova25, HrochůvTýnec
povinnémusubjekfu.Všechnapísemnápodáníse
Žádostje podrínadnemjejíhodoručení
údaje:
evidujína podatelněobecníhouřadu.Z obsahumusíbý ďejménásledující
- přesnáadresapovinného
subjektu
- presnaadresaŽadut"|". - u právnickéosoby- názevosídlo,stafut.orgán,IČ
- u fuzickéosobypodnikající
předpisů.
dle zvláštních
jméno.příjmení,
adresabydliště,adresaprovozovny,IC
. u fuzickéosoby. jménoa příjmení,adresabydliště
- u podáníprostřednictvím
e-podatelny- příslušnáidentifikace,tj. elekÍronickáadresa
žadatele,,podpis.o
Informacese poskytujívýslovně v rámci působnostiobecníhouřadu a obce a pouze v
rozsahu podmínekstanovenýchzákonem č. |0611999Sb. při vyřizent písemnéádosti
postupujepověřenýpraco.míkuřadu v souladus ustanovenÍm
$ 14' 15, |6 a 17 zékonač.
předpisůa vždys
pozdějších
přístupuk informacímve znění
|06l|999 Sb. o svobodném
je
ohledem na zákonem stanovenélhůty.Prodlouženízákonnélhůty přípustnépoúzeza
podmínek v zákoně stanovených. o prodlouženílhůty musí být předem žadatel
informován.
pro vyřízeníjsou drányziákonemč.106/1999Sb.
Lhůtystanovené
Na Žádost, která nebyla výízena v ziíkonnélhůtě se hledí jako na Žádost vyřízenou
rozhodnutí).
negativně(fikce odmítavého
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Při poskýováÍI| každépísemnéinformace pořídí o postupu pracovník obecního úřadu,
ktery podává informaci, zéEnamov němž uvede podstatnénáleŽitosti podané informace.
Tento ziunam předloží starostovi obce spoleěně s písemnou odpovědí na požadovanou
informaci. Samostatné poskýnutí iďormace je provedeno neformrílním způsobem, tj.
mimo rámec správního iizeru.
Podání kaŽdépísemnéinformace se zpoplatňuje dle sazebníkuúhradnákladův příloze č.l.
Výpočetnrákladůprovádí pracovník uřadu podávajícíiďormaci. Zasptávnost vypočtených
naktadů zodpovídá účetníobce' které je qýpočet předán ke kontrole pracovníkem
podávajícíminformaci'
Písemná informace bude žadate|i vydrána v kanceláři starosty obce pouze proti
přeďoŽenému potrlrzení o úhradě vypočtených nakladů. Kancelař starosty obce vede
evidenci vyžadartých,poskytnutých a odepřených informací.
Bude.|i rozsďt požadovanéiďormace omezen či bude-li zcela odepřena, vydá o tom
povinná osoba rozhodnutí ve sprármím řízeni. odepřít či omezit dostupnost iďormace lze
jen z důvodův zákoně |06l|999 Sb. výslovně uvedených.Tyto mohou b;it:
a) důvody obligatorní, uvedené v ustanoveních $ 7 až 12 zákona č. 106/1999 Sb.
(ochrana utajovaných skuteěností,ochrana osobnosti a soukromí,ochrana obchodního
tajemství, ochrana důvěrnosti majetkoých poměru a dalšítaxativně uvedené důvody
v $ 11 odst.2, 3 a4 zékornč.106/1999Sb. .
b) důvody fakultativní,uvedenév $ 1l odst. 1 písm.a) a b) zdkonač. 106/1999Sb. .
c) iďormace o probíhajících trestlrích řízeních, rozhodnutích soudů, plnění úkolů
zpravodajských sluŽeb.
omezení poskytnutí informace: (zžtežila zváženi povinného subjekfu)
informace, vztahujícíse výluěně k vnitřním pfudpisům
iďormace nové(tj. dosud neroáodnuté, vzniklé v etapě přípravy rozhodování)
iďormace od ffetích osob
Zjístí-|ipověřený pracovník úřadu, žeje objektivně dán některý z důvodůuvedených výše
--informaci neposkytne, odepře a neodkladně předá starostovi obce kompletní podklady
pro vydrání zamítavéhoroztrodnutí. Starosta obce ověří, zda jsou skutečně dríny věcné a
ptávnipodmínky pro zamítavérozhodnutí. V kladném případě zajistí jeho rcalizaci.
Pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá o tom v zákonné lhůtě
rozhodnutís výjimkou případů,kdy se žádostodloží($l4 odst. 2 nebo $14 odst. 3 písm.b)
zákonač. 106/1999Sb'.
Roáodnutí musí obsahovat:
- označenípoúnného subjektu
- ěíslo jednací a dafum vydání rozhodnutí
_ označenípříjemce rozhodnutí
- ýrok s uvedením kaŽdéhoomezení práva informace
- poučenío místu, době a formě podání opravnéhoprostředku
_ vlastrroruční
podpis pověřenéhopracovníkas uvedenímjména,příjmenía funkce
Rozhodnutí se doporučujedo vlastních rukou žadate|e.
Pokud povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal
rozhodnutío nevyhovění,má se zato, Že vyda| rozhodnutí,kterým informaci odepřel.
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Proti rozhodnutío odmítnutíŽádosti(|ejíčrísti),
lze podat odvoláníve lhůtě15 dnůod
doručenírozhodnutínebo od marnéhouplynutí lhůty pro vyřízeru Žádosti v případě
uvedenémv $ 15 odst.4 zákona(fikce odmítnutí
žádosti).odvolání se podává na stejné
adrese,na kterése podává žádosto poskytnutíinformace.
Roáodnutí o odmítnutíŽádosti je na zékJadéustanovení $ 16 odst. 6 zikona
přezkoumatelné
soudempodle s 247 občanskýsoudnířád, ve znérupozdějších
předpisů.
Pokud je povinný subjektobec' pak takovéroáodnutí vždyvydává obecníúřad,a.t se
jedná o samostatnou
nebopřenesenoupůsobnost.
III.
Přehled nejdůlefitějších
předpisů,podle nichžobecníúřad zejménajedná a
rozhoduje, kteréstanovujeprávo žáďatinformace a povinnost tyto poskytovat,ato
včetněinformace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Zá|ďadnízákony
- zěkonč.|281200Sb.,ve zněrupozdějších
předpisů
_ zžkoně. 63412004Sb., o správníchpoplatcích've zněnípozdějších
předpisů
_ zékonč,.
|72l|99I Sb.,o majetkuobcí.ve zněnípozdějších
předpisů
_ zákonč.565l|990Sb., o místních
poplatcích,ve zněnípozdějších
předpisů
- ústavaČeskérepubliky - vybraná ústanovení
- Ewopská chartamístnísamosprávy
_ ziíkonč,.|2912000Sb., o krajích,ve zněnípozdějších
předpisů
_ z6konč.Sb., o zadávéniveřejnýchzakázek, ve zněnípozdějších
předpisů
_ zákon ě. 344lt992 Sb., o katastrunemovitostíCR ) katastrálnízákon, ve znění
pozdějších
předpisů
. zákon č. 72l|994 Sb., kter1ýupravujeněkteréspoluvlastnickévztahy k budovráma
některévlastnickévnahy k bytůma nebytovýmprostorům,doplňuje některézákony,
ve zněnípozdějších
předpisů
_ záil<oně.
|3l|997 Sb.,o pozemníchkomunikacích,
předpisů
ve znénipozdějších
_ zikonč.2541200ISb., o vodách(vodnízákon), ve zněnípozdějších
předpisů
_ zékoně.1|4lI992Sb.,o ochraněpffrodya krajiny,ve měnípozdějších
předpisů
- zákon č.185/2001.,o odpadech,ve zněrupozdějších
předpisů
_ zákon č. 50l|976 Sb., o územnímplanovríní
a stavebnímřádu (stavebníziíkon),ve
zněni pozdějšíchpředpisů
_ zékoně. 18312006Sb., stavebnízékon
_ zžkonč. |2lI997 Sb., o bezpečnostia plynulosti silničníhoprovozu na pozemních
komunikacícha ě. I3l |997 Sb., o pozemníchkomunikacích,vyhlráškač. |04lI997
Sb., k prováděcímuzíkonuo pozemníchkomunikacích,ve zrěnípozdějších
předpisů
- zákon č.359199Sb.,o socirílrtěprávní
předpisů
ochranědětí,ve zrěnípozdějších
_ zákon č,.50012004Sb., správnířád' ve zněnípozdějších
předpisů
* zákonč,.337l|992
Sb.,o správědanía poplatků,
předpisů
ve zněnípozdějších
- zákon ě.200l|990 Sb.,o přestupcích,
předpisů
ve zněnípozdějších
- ztíkonč,.4012004Sb.,o veřejnýchzakázkách.,ventěni pozdějších
předpisů
_ zákon ě. 35412002Sb.' o emisníchlimitechpro spďováníodpadu

IV.
Výročnízpráva
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Každý povinný subjektmusído 1. března kďendrářníhoroku zveřejnit výročnízprávu za
předchozíkalendářnírok a svojíčinnostiv oblasti poskytováníinfornracídle $ 18 zál<ona
ě. 106l|999 Sb., o svobodnémpřísfupuk infomracím.

v.

ostatní
Tatosměrnicebyla schválenav zastupitelstvuobceřIrochůvTýnec dne 14.3.2007.
Nedílnousoučrástí
směrniceje pfiloha č.1 sazebníkúbmd
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Petr Schájbď
místostarosta
obce

Vyvěšenona uřednídescedne:
Sejmutoz uřednídesky dne:

,
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nrlofllYAS!Ja,
sďosta obce
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Přílohač.1
Sazebníúhrad
v souvislostis poskytovánímiďormací dle $ 17 ztík.č.106/1999Sb.
Sazebnflcvycbazíve smyslu $ 17 odst. 1 zékonaě.|061199Sb. z nákladůspojenýchs
poskytnutímiďormací:
a)

Kopíroviíní

1 striínkaA4 jednostranně
oboustranně

3 Kč
6 Kč

1 strránkaA3 jednostranně
oboustranně

6 Kč
12 Kč

b) Ná}rady s odesliáním
Budou účtovrány
v riímciplatnychtarifii Česképoštyst. p.
poplatky
c) Telekomunikační
Vyvolá.li poskýovríní nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání pouŽití
prostředků(telefon,fax, Internet,E.mail), bude nríhradanákladůúčtována
telekomunikačních
podle platnýchtarifri.
d)

Nahlížení
do spisů

Bude-li ŽadatelempoŽadovánopouhénah|ižerudo spisů,budetoto poskytovrínobezplatně.
e)

Pouátí výpočetní
techniky
. formát A4jednostranný
tisk z počítače
kopírovánína nosiče

5 Kě
20 Kč

Veškeréposlqrtovanéinformace budou prováděny v souladus příslušnýmiprávnímipředpisy
a se ďetelem na ochranuosobnostia osobďch údajů.

