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yínočrrízpnÁvn

V oBLAsTl PosKYToVÁNí lruponMAcí
zA RoK 2018
Obecní úřad MšeckéŽehrovice v souladu s § 18 zákona č. 1O6/,t999 Sb., v platném znění
o svobodném přístupu k informacím a v intencích přílohy č.1 k usnesení vlády Čn e. 875 ze
dne 6.9.2000 - Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace dle zákona č.106/1999
Sb., předkládá výročnízprávu o své činnosti v této oblasti za období roku 2018,

V roce 2018 obdržel Obecní úřad MšeckéŽehrovice nížeuvedený počet žádostí o
informace na základě § 18,

odst.l zákona

č,106/1999 Sb.,

í

a) Počet podaných písemných žádostí o informace:
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržovánítohoto zákona bez uvádění osobních údajů řízení o sankcích nebyla vedena
e) dalšíinformace vztahujícíse k uplatňovánítohoto zákona:0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodněnínezbytnosti poskytnutívýhradní licence 0
g) počet stížnostípodaných dle § 16a zákona, včetně důvodůjejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení 0
Při obdržení jakékoliv žádosti o informace je postupováno dle vnltřní směrnice a v souladu
s výše citovaným zákonem. lnformace o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými právními předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně, Jedná se především o informace u nichž není zdůrazněno, že jsou požadovány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb.

Obec MšeckéŽehrovice sděluje občanůminformace následujícím způsobem:

1.

2,
3.
4,

ústně na zasedáních zastupitelstva obce
prostřednictvím úřední desky v obci, umístěné v budově OÚ čp. 77, před budovou
OÚ a místníprodejny COOP, dále v Lodenici u autobusové zastávky
na weboqých stránkách elektronické úřední desky obce Mšecké Žehrovice
www.msecke-zeh rovice.cz
přímo na obecním úřadě MšeckéŽehrovice č. p.77, v kanceláři starostky obce, jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky obce, směrnice o poskytování informací a jiné
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a) Počet podaných písemných žádostío informace: 1
OÚ Mšecké Žehrovice obdžel za hodnocené období celkem í požadavek na informace
zákona č. 106/1999 Sb.

*

Dne 24,

1O-

ve smyslu

2018 od MUDr. Vladimíra Volfa, MšeckéŽehrovice é.p. 164 a 110

Žádost o informace vedena pod č.j. 87t2O18 byla specifikována na žádost o sdělení, zda obec
pronajímá pozemek místníkomunikace před domem č.p, 101 v Mšeckých Žehrovicích a plynou
z tohoto pronájmu finančníprostředky. Vzhledem k tomu, že se pozemek nachází před našímdomem č.p, 101 a neustále na něm parkuje své osobní vozidlo i přes naše jasné výhrady pan. J. Ptáček, tak Vám sdělujeme, že máme o jeho pronájem případný prodej zďlem,
Odpověd' ze 7 . 11 . 2018 pod č. j. 47l2O18 byla poskytnuta starostkou obce, Obec Mšecké Žehrovice Vámi uvedený pozemek před domem č. p. 101 nepronajímá. Vzhledem k tomu, že pozemek
parc. č. 5117, je veden v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace a obcí je veden jako místní
komunikace, není možnépozemek ani prodat ani pronajmout. Jedná se o veřejnou místníkomunikaci s obousměrným režimem provozu, Zastupitelstvo obce chápe Váš problém s opakovaným parkováním osobního vozidla pana Ptáčka a bude se tímto problémem dále zaobírat,

b) Počet podaných odvo!ání proti rozhodnutí: 0
Pokud se nevyhoví žádosti, nebo jen zcela, musí OÚ v souladu s § 15 zákona 106/1999
Sb., vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutížádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (dále jen ,,rozhodnutí o odmítnutížádosti"), s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.V hodnoceném uplynulém období nebylo OÚ vydán o žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V hodnoceném uplynulém období nebylo doručeno na OÚ
podání odvolání proti rozhodnutí.

c) Opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu: 0
V hodnoceném uplynulém období nebyl doručen na OÚ opis podstatných částíkaždého
rozsudku soudu základních a vyššíchstupňů.

sankcích za nedodĚování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů:řízenío sankcích nebyla vedena

d) VýsIedky řizení o

řízenío sankcích nebyla u OÚ v hodnoceném obdobívedena.
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e)

dalšíinformace vztahujícíse k uplatňování tohoto zákona:O

dalšíinformace vztahujícíse k uplatňovánítohoto zákonanebyly OÚ poskytovány.

f) poskytnuté vrýhradní licence a odůvodněnínezbytnosti
poskytnutí vtýhradní licence 0
v hodnoceném uplynulém období nebyly OÚ poskytnuté ani OÚ poskytnuty výhradní
licence.

g) počet stížnostípodaných dle § 16a zákona, věetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
v hodnoceném období nebyla podána písemná stížnostu OÚ MšeckéŽehrovice v souladu
s § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výročnízpráva byla projednána naYZ dne

13. 3. 2019 a schválena

usnesením č. 5.
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24.Io.2018

věc: sdělení vedení obce

Vážená paní starostko, váženízastupitelé,

zda obec pronajímá
přístupu k informacím žádám o sdělení,
dle zákona to6ltgggsb. o svobodném
a plynou z tohoto
č.p. 101v Mšeckých žehrovicích
pozemek obecní komunikace před domem
před naším domem Č,p, 101_
k tomu, že se pozemek nachází
Vzhledem
prostředky.
finanční
pronájmu
pan J,Ptáček, tak Vám
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Vyřizuje / telefon
Metelkovál724 189 480
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:

6.11,201B

MUDr. Vladimír Volf
MšeckéŽehrovice čp. 164 a 101
270 64

Poskytnutí informací podle zákona

č. í06/1999 Sb., o

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

svobodném přístupu

Obecní úřad MšeckéŽehrovice, obdžel dne 24. 10, 2018, evidováno pod č, j. 87l2O18,
Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č, 106/1999 Sb.,

Na základě Vašížádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mi dovolte předložit Vám
násled uj ícívyjád řen í:

Obec MšeckéŽehrovice Vámi uvedený pozemek před domem č,p, 101 nepronajímá.
Vzhledem k tomu, že pozemek parcelní číslo5117, je veden v katastru nemovitostí jako
ostatní komunikace a obcíje veden jako místníkomunikace. Tento pozemek není možné

ani prodat ani pronajmout, jelikož se jedná o veřejnou místníkomunikaci s obousměrným
režimem provozu. Zastupitelstvo obce chápe Váš problém s opakovaným parkováním
osobního vozidla pana J. Ptáčka a bude se tímto problémem dále zaobíraí.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem a úctou
Ve Mšeckých Žehrovicích

dne

6. 11.2018

*

starostk4 obce Mšecké Zehrovice
Romana Metelková

Bankovní spojení
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Nové strašecí
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