Interní směrnice
č.2/2011
žádosti o informace
Obec Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov, IČ: 00232751
Čl. I.
Základní ustanovení
Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím, do kterého je možné nahlédnout, popřípadě z něho pořizovat výpisy.
Na písemnou žádost bude informace obcí poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jejího přijetí. Lhůtu lze ze závažných důvodů nejvýše o 10dnů prodloužit.
Týká-li se žádost již zveřejněné informace obec sdělí žadateli do sedmi dnů, kde a jakým
způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud však žadatel a přímém poskytnutí
informace trvá, bude mu sdělena ve výše uvedené lhůtě.
Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena obci a že se žadatel domáhá poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa
trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro
doručování.Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Obec posoudí žádost a v případě, že je nesrozumitelná či není zřejmé jaká informace je
požadována nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů
od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud ji žadatel neupřesní do 30 dnů, rozhodne obec o
odmítnutí žádosti. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce,
žádost odloží a tuto skutečnost do sedmi dnů sdělí žadateli.
Čl. II.
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v
úředních hodinách od pondělí do pátku na podatelně, elektronicky na adresu
posta@chopos.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
Čl. III.
Opravné prostředky
1)Odvolání
Pokud obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a to na
adresu:
Obecní úřad Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov
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2)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat písemně nebo ústně žadatel:
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí
o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a
odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení §6, §14 odst. 5 písm.d) nebo § 14 odst.
7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a to na adresu:
Obecní úřad Struhařov, Struhařov 75, 256 01 Benešov
Čl.VI
účinnost
Směrnice byla schválena Zastupitelstvem obce Struhařov ze dne 16.3.2011, zápis
č.5/2011.Směrnice nabývá účinnosti dne 16. 31. 2011.

……………………………….

……………………………..

Michal Červenka, místostarosta

Ing. Libor Matoušek, starosta

otisk úředního razítka
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