
Směrnice
-v.-vŤizovžn'i žádostí o poslqrtov-airí iirfonnaciv podmínliách obce Rybrrá rrad

Zdobnicí

Snrěrnice upra-vuje posfup Cbce Ry_bnánadZč,obnicí při přijíniání a vy_řizov'ání žáďastí'
o posk7tování informací podle zákona č. ia6l$99 Sb., o svobodrrem přístapu k informacím.

Část l.
Přijímání žádostí o poskítnutí inforniaee

1. obec RybnánadZdobnicí je pov-inna přijímat azabezpečovat včasné a úplné vyřizent
ústních i písemných žádostí ftzickýcli i právi*ckých csob (dale žadatelů) o pos\rtnutí
informace. Starosta obce nrá právo určit kdo z pracor,níků a v jakénr rozsahu
informace poskytuje.

2. Ustřední evidenci o přijetí a způsobu vyÍízeru písemných žádostí o poskytnuti
informace zabezpečuj e obec.

3. obdržené žádosti potvrdí obec razítkem o příjmu a zapsáum do podacího der'ílni.

4. Ustně podané žáóosti o poskytnutí informace vynzují pracovníci obce vstficně avšak
pouze v rozsahu své praco.mí náplně. o těchto žádostech se evidence nevede a o
ostupu při poskvtová-ní informaae se nepořizuje záznam a to ani v přípa"dě, jeJi
taková žádost vyřízena písemně.

část tt.
Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí inftlrmace

l. obec urychleně a zodpovědně zabezpečí vyřízení žádosti. Za do&žen termínu
wy-řízenl žádosti a správnost qiše úlirady náktadů zodpovídá starosta obce.

2. Z podané žádosti musí b1it zřejnié' že je adresována obci Rybná n. Zdob.
a kdo je žadatel'. U podání prostřednictvím telekomunikačního zašizent musí být
uvedena příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). neobsahuje-li
\|.Á^^+ +_+^ -'.J^j^ y:)^-L _^ ^l|^Ý'zaoosT T}To uoaJe' zaoosÍ se ociozi.

3. obec posoiidí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, irení zÍejmé,jaká informace je pr;žadována
nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání
žádosti, aby žádost upřesnil a současně ho upozorní na následkry nesplnění této
povinnosti, tzn. neupřesní-ii žadatel žádost do 3C dnů, rozhodne o odnítnutí žádosti,

b) posi.7tne pořadovanou in{brmaci ve lhrůtě nejpozději do 30 dnů v r. 2000, do
23 dnů v Íoce 200l a od 1. 1. 1002 do 15 dnů od přijetí podání nebo od iipřesnění
žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédr.irtírn do spisu, včetně nrožností
pořídit kopii nebo na paměťoqých médiích'
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Lhůtu pro poskýnutí informace může sta.rosta obce prodloužit ze z{rvažných důvodů,

nej-nýše však o 2c dní v foce 2000, až a 15 dní v roce 200l a od 1. 1. 20C2 o deset

dní.

Praco-vrík obce může min. 5 dnů před uplynutírn lhůt-y" pro pos\rtnutí informace ze

závažrýchdůvodů požáclat siarostu obce o prodloužení lliůry.

Závažtý'ru důvody jsou:

a) ,ryhiedání a sběr požadovairych informací v jiných úřadovnách, kieré jsou oddělené

od úřadovny výianjíc1 žádost,

b) v1'hledání a sběr objemného množstvi oddělených a odlišých informací
požadovanych v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným poviriiiým siibjektem, liteqý iná závažilý zi$em na rozhodirutí

o žádosti

abec zabezpečí, aby žadaielby{ o prodloužení lhůty i o důvodech vždy prokazaielně

informován, a to včas před uplynutíni lhůty pro poslqrtnutí informace.

Pokud obec žádosti, byt i jeii zčásti, nevyhoví lydá o tom ve lhůtě pro ltýize:n

žádosti rozhodnutí, a výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle bodu 2.

Rozhodnutí musí obsahovat rlinev obce, ěíslo jednací a datuni vydárri rozhodnutí,

označení příjemce rozliodnutí, ýrok"s uvedením právních předpisů, podle nichž

infi:rmace, poučení o nrístu, ďobě afďmě podání opravného prosiředku,

viastnoruční podpis Starosry obce š uvedením jména, příjmení a fcnkce.

Rozhodnutí se doručiije do vlastních rukou žaďate'le.

Jestliže obec ve 1hůtě pro wyťtzerižáďasti neposlqrtla informace či nevydala

rozhodnutí podle bodu 8., má se zato, Žetaťralarozhodnutí, Lterym informaci

odepřeia. Proti tomuto rozhodnutíLze podai odvolání do i5 diiů ode dne, kdy uplynula

lhůta pro, .1ryÍizens,žádosti. Takov-é jedrlání obce je však třeba považovat za nepřijatelné

a bude považovátio za porušení pracovní kazně odpovědných pracovníků'

Proti rozhodirutí obce o odníntuti žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od

doručení rozhodnutí nebo od marnélio uply'nutí lhůty pro vyřizení žádosti v případě

uvedeném v bodu 11. odvolání se podává obci, lďerá rozliodnutí vydala nebo měla

vydat.

o odvolárrí proti rozhodnuti orgánu obce v přenesené působnosti rozhodne příslušný

referát okresďho úřadu do 15 dnů od předložení odvolání. Kopii odvolání i rozhodnutí

vydané v od-v-olacínr Íizen předává příslušný referát do 3 dnů od ternrínu pra vyYtzent

k za7ažent do ústřední er,'idence vedené kanceláří přednosty.

Pokud příslušný_referát v iivedené lhůtě o odvolání proti rozhodnutí crgá'rru obce

v přenesené působnosti nerozhodl, má se zata, ževydal rozhodnutí, kterym odvolání

zU-

8.

a.

1AIU.

11.

1aLL.

13.
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zarÍI1tl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se pov'ažuje
den následující po uplynutí lhůty pro wyŤizeri odvolání. Takové jednání příslušného
referátu je však třebva povůovat zanepř{jatelné a bude považováno za porušení
pracovní kazně odpovědných pracovníků'

Proti rozliodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravoillocrié rozhodnutilze pÍezkouirrat
^ ^--,1 ^---sUuušIIl.

Část iiI.
Hrazení nákiadů

obec vydá informaci až po zaplacení úhrady nebo zálohy' o této podmínce iirforinuje
žadatele. Výše úhrady nesmí přesáhnout náiklady spojené s vyhledáváním informace,
pořízeníni kopií' opatřením techniclých nosičů dat a s odesláním informace žaóate1i.

Záioha může b1ýt složena miir' ve lýši 50% celkové útrady apovze ve qýjiinečnych
případech, např. kdy sejedná o žadatele úřadu všeobecně znánrého a důvěryhodného
neba žadatel po předložení svélro průkazu totožnosti podepíše prohlášení v něnř
uvede do kterého termínu zaplati zbytek požadované částky (nejdéle do 14 dnů).

Na základě žádostižaóaiele je obecní úřad povinen potwdit předpokládanou ýši
úlirady riákladů.

Celková úhrada nákiadů se irelyžaduje v případě informací, lseré nevyžadují pracovní
čas pracowíků obce, případně je tento čas zanedbatelný {např. j1ž n-eŤejněrlé
iníormace, velmi stručné iď apod'), v těclito případech tradižadatelpouze nákiady
spojené např. s pořízeďm kopií, opatřením technic!ých nosičů dat (disket), odesláním
informace ($$ 3' 5 a6 zák' č. rc6f'999 Sb.) Ve zcelavýimečných případech
(např. jestiiže by byla informace pro oběana sociálně slabého zaúhradu v plné vý-ši

nedostupná apod.) může starosta obce úlrradu irákiadů snížit nebo prominout, o tom
učint záznamve spise.

Uirrada niákladů nebo záloha může byt složena v hotovosti na obecním úřadě, poštovní
poukazkou nebo převodním příkazem na číslo účtu obce 5829-57y0100 vedeného u
Komerční banky v Rychnově nad Kněžnou. Každá platba musí b1ýt označena
variabilním syrnbolem v tonrto tvaru 6i712111zz, kde je.
617i2111 číslo účtu pro předepsané platby
Zz pořadové číslo žádosti

Výpočet úhrady nákladů provádí obecní úřad, které se zpravidla z*Jádá z.
- prriměniého hodino_vého platu pracoimíka obce, k1eý informaci zpracoval (každá
ukončená čtvrthodina)

-t-!-1- - 1-^- ceny za srÍiÍiKu Kopte
- ceny za telefonní hovor
- ceny diskety
- poštovného
Výše konkrétních částek je uvedena v sazebníku úhrad, tŤeý je přílohou této snrěrnice
Doklad o způsobu výpočtu úlrrady riákladů zvoří přílohu spisu'
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Starosta obce každoročně do i. března z_vďejňuje v1-roční zprávu zapředcházejíci
kďendářní rok o činnosti obce v oblasti poslrytováni iirr'orrnací ($ i8 zák. č. 10611999
sb.)

část IV.
Závěrečná ustanovení

Při lyřrzovirnžádasti o poskytnutí informace podle této ''Směrnice" nesmí bp
porušena povinnost zachavávat mlčenlivost o informacích, L:teré jsou utajov-ané či
jinak chráněné podle zvláštlíiehzákan&. ($ 7 až 11, $ 12 a19 zák. č. i06l1999 sb')

)4..
Zádosti a spisový materiái, qýkající se jejich vyÍizováru, včetně případných odvolání,
se zaKádaji v na obecním úřadě odděleně od ostatních spisů.

Pol*:d není upravceno jinak, váahuje se na počítání lhůt a naŤizent podle bodu
8 - 12 správní Íád (zik. č' 71li967 sb.).

Porušení této směrnice bude považováno za porušené pracormí kiiz,ně podle
pracorměpráv'ních předpisů.

Povinnosti vyplyvajici z $ 5 odst. l) zák. č:. 10611999 Sb. zabezpečuje obecní
úřad.

Ve věcech neuvedeqých ve ''Směrnici'' je nutno se řídit ustanoveními zák. č. 106199
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud zviáštní zákon uprawje poskytování infoirnací odlišně, posfupuje se podle
tohoto zviáštního zdkona.

Směrnice naby,áúčinnosti dnem: 1. lekna 2000

Vladislav Rázl
starosta obce
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Přílolra. vzor rozhodnutí
sazebník úirrarÍ


