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Obec Strančice
pan Jiří Šindelář, starosta obce
Revoluční 383
25163 Strančice

Stížnost Ing. Soukupa na nedodržování informačního zákona obcí Strančice
Ministerstvo vnitra obdrželo dne 18. července 2011 elektronický podnět
Ing. Pavla Soukupa z Všechrom, kterým nás upozornil na nedodržování zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „informační zákon“), obcí Strančice. Podání pro informaci v kopii
přikládáme.
Stěžovatel sice hovoří konkrétně o odpovědnosti tajemníka obecního úřadu,
ale podle ustanovení § 103 odst. 4 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), je to starosta, kdo odpovídá
za informování o činnosti obce. Dále podotýkáme, že otázku, zda tajemník obecního
úřadu respektoval usnesení rady obce a pokyn místostarostky obce (jíž bylo podání
zasláno v kopii) nepřísluší posuzovat s ohledem na ustanovení § 124 odst. 6 zákona
o obcích Ministerstvu vnitra, protože takové (ne)jednání lze považovat za porušení
pracovní kázně. Jedná se o pracovněprávní vztah a tedy o věc výhradně
v kompetenci orgánů obce (viz § 103 odst. 3 zákona o obcích).
Nahlédnutím na webové stránky obce Strančice bylo zjištěno, že informace
v podání uvedené, pokud jde o obsah webových stránek obce, se zakládají na
pravdě. Součástí souboru základních informací o obci Strančice, tak jak jsou
zveřejněny na internetu, v rozporu s informačním zákonem není výroční zpráva za
předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací (§ 5
odst. 1 písmeno g/ informačního zákona). Poslední zveřejněná výroční zpráva je
skutečně až za rok 2003, zákonnou povinnost tedy obec od roku 2004 neplní. Valná
většina rubrik souboru povinně zveřejňovaných informací je prázdná (jedná se
například o důvod a způsob založení organizace, seznam hlavních dokumentů,
opravné prostředky, popisy postupů - návody pro řešení životních situací, předpisy,
úhrady za poskytování informací).
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Stěžovatel dále uvádí, že si podal v loňském roce 2 jednoduché žádosti
o informace a žádná nebyla ve lhůtě vyřízena (bez odůvodnění). Nezmiňuje
podrobnosti ani skutečnost, zda odpovědi obdržel po lhůtě, či vůbec ne a tedy zda
mu jde o důvod zpoždění nebo o skutečnost, že žádosti nebylo vyhověno aniž by
bylo zároveň vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 informačního
zákona. Na tomto místě uvádíme, že pokud neobdrží žadatel o informaci v zákonné
lhůtě ani informaci ani rozhodnutí o odmítnutí jejího vydání, může si podle § 16a
informačního zákona podat stížnost, a to u povinného subjektu (u obce).
Podotýkáme zároveň, že Ministerstvo vnitra sice v rámci kontroly výkonu
samostatné působnosti kontroluje i dodržování § 5 informačního zákona obcemi, ale
přesto není nadřízeným orgánem obcí ve smyslu informačního zákona. Tím je
krajský úřad.
Je nám známo, že o nedostatcích webových stránek obce Strančice je
starosta obce informován – to plyne i ze skutečnosti, že se otázkou zabývala na své
schůzi dne 2. května 2011 rada obce. Přesto jsme považovali za nezbytné tímto
způsobem obec upozornit na nežádoucí stav jejích internetových stránek a z toho
plynoucí porušování informačního zákona. Ministerstvo vnitra nemá právní ani
faktické prostředky k zajištění nápravy, která je v každém ohledu v rukou obce samé.

Na vědomí:
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
521 63 Strančice
Pouze na e-mail: info@ardosprojekt.cz

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Mgr. Aleš Křížan
tel. č.:
974 816 457
e-mail:
akrizan@mvcr.cz
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