Směrnice čo 1/2004

Zásady
pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov
Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí
úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení zákona
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

a upravuje
Č.

podle podmínek Obecního
106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Směrnice je závazná pro úřad a všechny zaměstnance.

Článek 1
Základní ustanovení
I. Tyto zásady upravují postup orgánů obce při poskytování informací podle § 2 odst. 1
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen "zákon o informacích").
2.

Tyto

zásady se nevztahují
na poskytování
informací
podle zvláštních
právních
předpisů" a nevztahují se rovněž na poskytování osobních údajů podle zákona Č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek 2
Odpovědnost za poskytování informací
I.

Za informování občanů o činnosti obce odpovídá starosta obce v souladu s § 103 odst.
4 písm. e) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů.

2

Informace o zasedáních zastupitelstva
obce, usneseních rady obce, jednáních výborů
zastupitelstva
obce a komisí rady obce poskytuje starosta, místostarosta
obce, nebo
předseda
dotčeného
orgánu.
Starosta
nebo místostarosta
obce rovněž podává
informace o usneseních přijatých těmito orgány, včetně usnesení přijatých výbory
zastupitelstva.

3.

Starosta obce
a) jedná vůči žadateli o písemné informace v rozsahu své působnosti,
pokud
jednáním či podpisem pod písemnou odpověď žadateli o informace nepověři
jiného zaměstnance obecního úřadu,
b) odpovídá za poskytování informací v souladu s právní mi předpisy
c) podepisuje
rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informací,
včetně
rozhodnutí,
kterými se žádosti o poskytnutí informací nevyhoví jen zčásti
(příloha Č. 1).

4.

Samostatný

správní referent

a) odpovídá za pravidelnou
povinně zveřejňovaných

a okamžitou
informací,

aktualizaci

údajů obsažených

v souboru

b) připravuje rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, včetně
rozhodnutí, kterými se žádosti o poskytnutí informací nevyhoví jen zčásti
(příloha č. 1),
5. Obecní úřad neposkytuje informace, které jsou obsaženy v dosud neprojednaných
materiálech ( v návrzích usnesení, důvodových zprávách, přílohách materiálů,
návrzích smluv apod. ) Rovněž nejsou poskytovány rozbory, srovnávací přehledy,
právní a jiné výklady, apod.
6. Obecní úřad neposkytuje osobám, které nejsou účastníky řízení, informace vznikající
při přípravě správních rozhodnutí ve správním řízení. Jedná se o informace, které jsou
obsahem příslušných spisových materiálů, jejichž zveřejnění nebo poskytnutí třetím
osobám by mohlo ovlivnit průběh správního řízení.
Článek 3
Zveřejňované informace
1. Obecní úřad pro informování veřejnosti ve svém sídle zveřejní na místě, které je
všeobecně přístupné, jakož i umožní pořízení jejich fotokopie, tyto informace:
důvod a způsob založení úřadu, podmínky a principy jeho činnosti
místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí
obecního úřadu
popis své organizační struktury, místo a způsob jak získat příslušné informace
přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad jedná a rozhoduje a
které upravují další práva a povinnosti občanů ve vztahu k úřadu,
sazebník úhrad za poskytování informací,
výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací.
Vedení evidence
1. Samostatný správní referent zajišťuje evidenci:
a) písemných žádostí o poskytnutí informací ( příloha
2)
b) záznam o postupu při poskytování informací na základě písemné žádosti
(příloha č. 3),
c) rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, včetně rozhodnutí,
kterými se žádosti o poskytnutí informací nevyhoví jen zčásti (příloha
2)
d) podaných odvolání proti rozhodnutí uvedenému v písmo c), včetně rozhodnutí
o odvolání (příloha č. 2).
č.

č.

2. Evidence písemných žádostí o poskytnutí informací obsahuje tyto údaje:
a) datum podání ( převzetí, doručení)
b) číslo jednací
c) označení žadatele (jméno/název, adresa/sídlo),
d) předmět žádosti.
3. Evidence záznamů o poskytnutí informace obsahuje:
a) číslo jednací, pod kterým je vedena písemná žádost o poskytnutí informací,
b) označení žadatele,

předmět žádosti
datum podání žádosti
datum odloženi žádosti, byla-li odložena,
datum podání výzvy k doplněni žádosti, byla-li učiněna,
datum odesláni sdělení a prodloužení lhůty, byla-li rozhodnuto a prodlouženi
lhůty,
h) datum poskytnutí informaci,
i) způsob poskytnutí
informací ( písemně, nahlédnutím
do SpiSU, pořízením
kopie, odkazem na zveřejněnou informaci apod.).
c)
d)
e)
f)
g)

4.

Evidence vydaných rozhodnutí a odmítnuti poskytnout informace obsahuje tyto údaje
a) datum vydání rozhodnuti,
b) čísla jednací,
c) označení pracovníka úseku, který rozhodnutí vydal,
d) označení příjemce rozhodnutí, (jména/název,
adresa/sídla),
e) předmět rozhodnutí
( příp. odkaz na právní předpis, padle něhož byla
rozhodnuto ),
f) datum nabytí právní moci rozhodnutí.

5. Evidence podaných odvolání proti rozhodnutím obsahuje:
a) datum podání odvoláni,
b) čísla jednací,
c) označení subjektu, který odvoláni padal,
d) označení odboru, který napadené rozhodnuti vydal,
e) odvolací orgán,
f) výrok rozhodnutí a odvolání,
g) datum nabytí účinnosti rozhodnutí a odvolání.
6. Evidenční záznamy uvedené v Článku 3, odstavci 2 až 5 spolu s kopiemi rozsudků
soudu a výsledky řízení a sankcích za nedodržování
zákona a informacích jsou
evidovány na úseku samostatného správního referenta, který na jejich základě zpracuje
výra ční zprávu obce a činnosti v oblasti poskytování
informací padle zákona a
informacích.

Článek 4
Způsob poskytování informací
1. Na úseku sama statného správního referenta
a) lze pořidit kopii zveřejněných informaci,
b) je umístěna výroční zpráva
c) jsou umístěny soubory povinně zveřejňovaných
informaci,
d) je umístěn vzor formuláře písemné žádosti a poskytování informací

(příloha

č.

4),

e) lze padat písemnou žádost a poskytování informaci
f) lze umístit jakékoliv informace, které se týkají činnosti
mohou být zveřejněny.

orgánů

obce, a které

Článek 5
Postup při poskytování informací
1. Posouzení, zda požadovaná informace spadá do kompetence poskytovatele
.1 Zjistí-li samostatný správní referent, že není kompetentní k vyřízení žádosti, uciru
neprodleně kroky k zajištění pracovníka na příslušném úseku k poskytnutí informace a
žádost mu při dodržení spisového řádu neprodleně předá. V případě kompetenčních
sporů rozhoduje starosta obce.
1.2 Žádost musí být předána příslušnému úseku v průběhu pracovního dne následujícího
po dni převzetí žádosti. Za výše uvedený postup odpovídá první příjemce žádosti.
1.3 Zjistí-li samostatný správní referent, že žadatel nesprávně označil příslušný úsek
obecního úřadu, avšak z věci samé je zřejmé, že informace poskytuje jiný úsek, je
povinností prvního příjemce žádosti bezodkladně postoupit příslušnému úseku.
1.4 Směřuje-li žádost o poskytnutí informací k takové informaci, kterou samostatný
správní referent nemá aktuálně k dispozici, ačkoliv zákon obci ukládá povinnost
takové údaje evidovat, je povinností příslušného pracovníka údaje neprodleně doplnit
a informaci poskytnout.
2. Příprava informací pro žadatele
2.1 Samostatný správní referent provede všechna omezení práva na informace tak, že
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací, po vyloučení těch
informací, u nichž to stanoví zákon.
2.2 Příslušný úsek vykonávající přenesenou působnost posuzuje žádost nejen podle
zákona o informacích, ale s ohledem na nutnost omezit právo na informace i podle
správního řádu, zvláštních zákonů pro danou oblast působnosti ( stavební zákon,
živnostenský zákon, zákon o matrikách, občanský zákoník, obchodní zákoník apod.)
2.3 Příslušný úsek vykonávající samostatnou působnost posuzuje žádost nejen podle
zákona o informacích, ale i podle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů.
3. Ústní žádosti o poskytnutí informací
3.1 Obec vyřizuje zpravidla ústní ( tj. i telefonické) žádosti nejjednodušším způsobem,
ústní odpovědí. Přitom podává informace, které jsou informací ve smyslu zákona a
nejsou chráněny proti zveřejnění.
3.2 Pokud žadatel nesouhlasí s ústní odpovědí, pracovník obecního úřadu jej vyzve, aby
žádost podal písemně. Přitom je žadatel poučen o lhůtách, postupech, podmínkách,
které jsou s poskytováním informací spojeny.
3.3 Ve výjimečném případě je možno na ústní žádost, kde je poskytnutí písemné
informace z hlediska přípravy snadné a z hlediska domluvy s žadatelem efektivnější,
zaslat žadateli požadované informace písemně.

3.4 U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovnez
příslušní identifikace žadatele ( např. elektronická adresa ). Neobsahuje-li žádost tyto
údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o informacích a žádost se odloží.
4.

Doručení připravených informací

4.1 Příslušný úsek zasílá žadateli požadované

informace doporučenou

poštou, je-li to

z povahy zásilky nutné.
4.2 Příslušný úsek může žadatele v zákonné lhůtě vyzvat ( z důvodu objemnosti,

váhy
zásilky, požadavku úhrady nákladů, apod. ), aby si požadované informace osobně
vyzvedl.

4.3 Dohodne-li se příslušný úsek s žadatelem o poskytnutí informace, že si ji ve stanovené
lhůtě vyzvedne a žadatel tak neučiní, budou informace uloženy na úseku samostatného
správního referenta.
4.4 Je-li možná dohoda s žadatelem o jednodušším způsobu poskytnutí informací, např.
nahlédnutím do spisu, pořízením kopie apod., a přitom je to s ohledem na nutnost
ochrany dat před zveřejněním ze strany příslušného úseku technicky proveditelné,
poskytnou se informace tímto dohodnutým způsobem.
5.

Odvolací řízení

5.]

Proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat prostřednictvím Obecního úřadu Jindřichov
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru právních a vnitřních věcí do 15
dnů ode dne, který následuje po doručení tohoto rozhodnutí.
Článek 6
Zpracování výroční zprávy

1. Výroční zprávu zpracovává úsek samostatného správního referenta v souladu s § 18
zákona o informacích a předkládá ji radě obce k projednání.
2. Samostatný správní referent obce zveřejní výroční zprávu, projednanou v radě obce do
1. března následujícího roku, umístěním na úřední desce obecního úřadu, zabezpečí
rovněž její zveřejnění na internetových stránkách obce.
Článek 7
Úhrada nákladů na poskytnutí informací
1. Výši nákladů na poskytnutí informací stanoví Sazebník úhrad za poskytování
informací, který je uveden v příloze
5 těchto zásad a je jejich nedílnou součástí.
č.

2. Úhrady nákladů jsou příjmem obce.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

I. Dne 31. března 2004 pozbývá platnosti směrnice

č

1/1999 - o Poskytování informací

2. Tyto Zásady schválila rada obce dne 15. března 2004, usnesením
nabývaj í účinnosti dne 1. dubna 2004

Obec Jindřichov
PSČ 79383

Seznam příloh:
Příloha
1
Příloha
2
č.

č.

č.

č.

* vybrané

109/28 a které

Vlastimil A dám
starosta obce

ek

Vzory písemných odpovědí, rozhodnutí a rozhodnutí o odvolání
Vzor evidencí podle čl. 3 těchto zásad, s výjimkou evidence
záznamů o poskytnutí informace
Vzor záznamu o poskytnutí informace
Vzor žádosti o poskytnutí informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

č.

Příloha
Příloha
Příloha

č.

3
4
5

zvláštní právní předpisy:
zákon
10112000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
zákon
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých
zákonů
zákon
513/1991 Sb., obchodní zákoník
zákon
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
zákon č: 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
zákon
89/1995 Sb., o státní statistické službě
zákon
35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých ( autorský
zákon ), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
zákon
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění
zákon
13312000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel)
č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

č.

