SM

RNICE

na základ zákona 106/1999Sb., o svobodném p ístupu k informacím (dále jen zákon)

1. Úvod
-

-

Právo svobodného p ístupu k informacím a stanovení základních podmínek, za nichž
jsou informace poskytovány, upravuje zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis .
i povinnosti poskytovat informace podle zvláštních p edpis (nap . zákon
. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost edí, ve zn ní pozd jších
edpis ) se nepostupuje dle zák. . 106/1999 Sb., v platném zn ní.

2. Oblast a rozsah použití
Sm rnice je závazná pro všechny zam stnance m sta Žaclé , za azené do m stského ú adu a
im en pro samosprávné orgány m sta..

3. Pojmy
3.1 Definice pojm
Povinný
subjekt

sto Žaclé , jeho orgány tj. m stský ad, starosta, rada, zastupitelstvo,
komise rady m sta a výbory zastupitelstva m sta Žaclé

Zve ejn ní

Zve ejn ním se rozumí vystavení informace na ú ední desce, v písemné
form na míst ve ejnosti p ístupném a v elektronické podob .

Informace

Obsah nebo jeho ást zaznamenaná na jakémkoliv nosi i v listinné,
elektronické, zvukové, obrazové nebo audiovizuální podob .

Zve ejn ná
informace

Informace, která m že být vždy znovu vyhledána a získána.

Informace
doprovodná

Informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (nap . údaj o její
existenci,
vodu, po tu, d vodu odep ení, dob , po kterou d vod
odep ení trvá a kdy bude znovu p ezkoumán, a dalších d ležitých
rysech.).

4. Odpov dnosti a pravomoci
Informace poskytují zejména starosta, zástupce starosty, tajemník a ostatní zam stnanci
adu. Vedoucí odbor jsou odpov dni za to, že žadateli bude poskytnuta informace v rozsahu
sobnosti jejich odboru.
Zam stnanci ú adu jsou povinni poskytovat informace zve ejn ním nebo na základ žádosti.
Další odpov dnost a pravomoci jsou stanoveny v textu kapitoly 5. této instrukce.

5. Popis inností
5.1. Zve ej ování informací
-

Všechny informace, zve ej ované v souladu s ust. § 5 zákona . 106/1999 Sb., o
svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis , budou umíst ny
v písemné form v kancelá i podatelny m stského ú adu, kde bude umožn no
ípadné po izování kopií listin za úhradu, p ípadn na ú ední desce. Informace dle §

-

5, odst. 1, 2 jsou zve ej ovány i zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Dálkový
ístup je zaru en na www stránkách m sta Žaclé .
Jestliže žadatel požaduje informaci, která již byla zve ejn na budou mu odpov dným
pracovníkem co nejd íve sd leny údaje umož ující vyhledání a získání již zve ejn né
informace, nejpozd ji ve lh
7 dn . Pokud však žadatel trvá na p ímém poskytnutí
již zve ejn né informace, musí mu být poskytnuta, ale poskytnutí již bude zpoplatn no
dle platného sazebníku..

5.2. Omezení práva na informace
-

-

Povinný subjekt neposkytne informace: uvedené v §7, 8a, 9, 10 a §11 odst. 2,3,4,5
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších
edpis ( dále jen zákona).
Povinný subjekt m že omezit poskytnutí informací v p ípadech stanovených v § 11
odst. 1 zákona.
Povinný subjekt poskytne vždy požadované informace v plném rozsahu, pokud to není
v rozporu se zákony, které konkrétní informace poskytovat zakazují. Pak je nutné
podat informaci, kterou zákon p ipouští v etn doprovodných informací po vylou ení
ch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odep ít informaci trvá pouze po dobu,
po kterou trvá d vod odep ení. V od vodn ných p ípadech je t eba ov it, zda d vod
odep ení trvá.

5.3. Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace se podává ústn nebo písemn , a to i prost ednictvím sít nebo
služby elektronických komunikací (telefon, fax, e-mail).
- Není-li žadateli na ústn podanou žádost možné odpov t ústn , nebo nepovažuje-li
žadatel informaci poskytnutou ústn za dosta ující, bude mu informace poskytnuta
písemn , ale poskytnutí již bude zpoplatn no dle platného sazebníku a zaneseno do
evidence.
5.4. Postup p i podávání a vy izování písemných i ústních žádostí o poskytnutí
informace
-

-

-

-

Ústní žádostí se rozumí: osobní ústní žádost o informaci a telefonická žádost. O
vy ízení ústní žádosti ústní formou se neprovádí písemný záznam.
Písemnou žádostí se rozumí: písemné podání p es podatelnu (pop . odbory), fax a
podání elektronickou poštou. Pro usnadn ní podání žádosti m že být žadateli
poskytnut formulá „Žádost o poskytnutí informace“ (viz p íloha).
Písemné žádosti budou podávány p es podatelnu ú adu. Pokud žadatel p edá žádost
o informaci na n kterém z odbor ú adu, je tento odbor povinen neprodlen ji nechat
opat it razítkem doru ení v etn
ísla jednacího v podateln . Rovn ž žádost
doru ená elektronickou formou bude vytišt na a p edána k zaevidování na podatelnu.
Z podání musí být z ejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu
zákona . 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a kdo podání iní. Fyzická
osoba uvede v žádosti jméno, p íjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu
a adresu pro doru ování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede
název, identifika ní íslo, adresu sídla a adresu pro doru ování, liší-li se od adresy
sídla.
Evidenci písemných žádostí o informace vede pracovník odd lení podatelny ú adu

5.5. Vy izování žádostí o informace adresovaných na M stský ú ad Žaclé
a. Žádosti o informace vy izuje tajemník M Ú, p ípadn vedoucí jednotlivých odbor
nebo odd lení, pokud požadované informace spadají do innosti jejich odboru i
odd lení. Ve složit jších p ípadech konzultují kone né vy ízení žádosti s tajemníkem.
b. V p ípad , že je žádost nesrozumitelná a není z ní z ejmé jaká informace je
požadována, nebo je formulována p íliš obecn , vyzve tajemník žadatele ve lh
do 7
dn od podání žádosti, aby žádost up esnil. Neup esní-li žadatel žádost do 30 dn ode
dne doru ení výzvy rozhodne tajemník o odmítnutí žádosti.
c. V p ípad , že požadované informace se nevztahují k p sobnosti ú adu nebo m sta
Žaclé a jejich orgán , žádost tajemník odloží a tuto od vodn nou skute nost sd lí do
7 dn ode dne doru ení žádosti žadateli.
d. Brání-li nedostatek údaj o žadateli postupu vy ízení žádosti o informaci, vyzve
žadatele ve lh
do 7 dn ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li
žadatel výzv do 30 dn ode dne jejího doru ení, kancelá tajemníka žádost odloží.
e. Pokud žádost obsahuje všechny náležitosti dle této sm rnice, poskytne žadateli
informace, pop ípad rozhodne o odmítnutí žádosti oprávn ná osoba dle bodu a).
f. Poskytnutí informace je podmín no zaplacením úhrady (viz sazebník úhrad za
poskytování informací). Výše úhrady bude oznámena písemn žadateli p ed
poskytnutím informace (viz p íloha). Z oznámení musí být z ejmé, na základ jakých
skute ností a jakým zp sobem byla výše uvedené úhrady vy íslena. Pokud žadatel do
60 dn ode dne oznámení úhradu nezaplatí, žádost bude odložena. Po dobu vy izování
stížnosti proti výši požadované úhrady lh ta podle p edchozí v ty neb ží.
5.6. Lh ty pro vy ízení žádosti
-

-

Lh ta pro vy ízení žádosti je 15 dní ode dne p ijetí žádosti nebo ode dne jejího
dopln ní.
Lh tu pro poskytnutí informace m že ze závažných d vod prodloužit tajemník,
nejvýše však o 10 dní.
Závažnými d vody jsou:
a) vyhledání a sb r požadovaných informací v jiných ú adovnách, které jsou odd lené
od ú adovny vy izující žádost
b) vyhledání a sb r objemného množství odd lených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o
žádosti, nebo mezi dv ma nebo více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na p edm tu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lh ty i o jeho d vodech vždy prokazateln písemn
informován, a to v as p ed uplynutím lh ty pro poskytnutí informace.

5.7. Vy izování žádosti o informace adresovaných ostatním orgán m m sta
Žaclé
-

-

-

Povinný subjekt postupuje p i vy izování žádosti zp sobem uvedeným v bodech 5.5.
a 5.6. této sm rnice. Žádost musí být rovn ž zaevidována podatelnou, která vede i
evidenci žádostí. O prodloužení lh ty dle bodu 5.6. rozhoduje starosta m sta.
V p ípad žádosti ur ené ZM nebo RM, bude tato p edložena na nejbližším jednání
ZM nebo RM. Žadatel bude na tuto skute nost upozorn n. ZM nebo RM rozhodne o
zp sobu vy ízení žádosti.
Žádosti o informace adresované výbor m zastupitelstva nebo komisím rady budou
edány po zaevidování podatelnou p íslušnému tajemníkovi výboru nebo komise,
který zabezpe í jejich p edání p edsed m t chto orgán k vy ízení.

5.8. Rozhodnutí
-

-

Pokud m sto nebo jeho orgán žádosti, by i jen z ásti, nevyhoví, bude ve v ci ve
lh
pro vy ízení žádosti vydáno rozhodnutí,
a) Rozhodnutí podepisuje starosta, tajemník, p ípadn vedoucí odboru nebo odd lení,
který žádost vy ízuje.
Rozhodnutí musí být doru eno žadateli na dodejku do vlastních rukou.

5.9. Odvolání
-

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dn
ode dne doru ení k nad ízenému orgánu podáním, u in ným u povinného subjektu.
Odvolání p edloží povinný subjekt ve lh
15 dn ode dne jeho doru ení spolu se
spisovým materiálem nad ízenému orgánu:
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je p ezkoumatelné soudem dle ob anského soudního
ádu, ve zn ní pozd jších p edpis .

5.10. Stížnost na postup p i vy izování žádosti o informace
-

Žadatel m že podat stížnost na postup p i vy izování žádosti o informace v p ípadech
stanovených v §16a odst. 1) zákona.
Stížnost lze podat písemn nebo ústn . Je-li stížnost podána ústn a nelze-li ji ihned
vy ídit, sepíše o ní pracovník podatelny písemný záznam.
Pro vy ízení stížnosti platí ustanovení §16a zákona.

5.11. Hrazení náklad
- Zpoplatn na m že být pouze žádost o informaci podaná písemn . Ústn podané
informace se nezpoplat ují.
- Sazebník úhrad za poskytnutí informace je stanoven v souladu s §17 odst. 1 zákona a je
ílohou této sm rnice.

Schváleno usnesením RM Žaclé

Sm rnice je ú inná od 01.04.2007

. 274/11/2007 ze dne 14.03.2007

íloha .1

Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis )

Žadatel:……………………………………………………………………………………
(jméno a p íjmení, u právnické osoby název spole nosti)

/ R :………………………………
DI :……………………………………..
Adresa(sídlo):……………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………….

e-mail:…………………………………

žádá: odbor (odd lení)……………………………………... M stského ú adu v Žaclé i
(vypl te pouze v p ípad , že je Vám známo, který odbor je p íslušný k podání informace)

orgán …………………………………… m sta Žaclé
o poskytnutí informace (charakteristika): .………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
zp sob poskytnutí informace: (vyzna

te zvolený zp sob)

a) zaslat na adresu....................................................................................................................
b) zaslat e-mailem ...................................................................................................................
c) k osobnímu vyzvednutí v budov m stského ú adu, Rýchorské nám stí 181, 542 01 Žaclé

........................................................................
podpis

Pozn.: V p ípad , že je žádost nesrozumitelná, není z ejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost
formulována p íliš obecn , bude žadatel ve lh
7 dn vyzván, aby ji up esnil. V p ípad , že ji neup esní do
30 dn ode dne doru ení výzvy, žádost bude odložena.
Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhrad náklad vynaložených na zpracování a poskytnutí
informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, v etn p íloh, poskytnuta zp sobem, který žadatel
uvedl v žádosti. Pokud žadatel do 60 dn ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, bude
žádost odložena.

íloha .2

Sazebník úhrad náklad za poskytnuté služby
dle zákona . 106/1999 Sb.
1) Po ízení kopií
a) ernobílé kopírování nebo tisk – jednostranné
b) ernobílé kopírování nebo tisk - oboustranné
2) Opat ení technických nosi

1,50 K /A4, 3,- K /A3
2,50 K /A4, 4,50 K /A3

dat

a) disketa 3,5

5,- K za 1kus

b) CD
d) DVD
e) videokazeta

10,- K za 1 kus
20,- K za 1 kus
80,- K za 1 kus

3) Odeslání informací žadateli
a) balné
40,- K za 1 balík
b) náklady na poštovné se ídí platným sazebníkem eské pošty, s.p.

4) V yhledání informací
Sazba z náklad na platy – za každou 1/2hodinu
(i zapo atou)

50,- K /

5) Zp sob úhrady
Žadatel o informaci obdrží poštou oznámení o vy ízení žádosti s rozpisem vzniklých náklad . Po zaplacení
stanoveného finan ního obnosu v pokladn M Ú, složenkou, nebo bankovním p evodem, p edloží žadatel
doklad o zaplacení, kterým se prokáže u orgánu, který žádost vy izuje a p evezme zde zpracovanou informaci.

6) Platnost sazebníku
Sazebník byl schválen usnesením Rady m sta Žaclé
Sazebník je ú inný od 1.4.2007

.274/11/2007 ze dne 14.03.2007

