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Vyrozumění
Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, obdrželo dne
26. března 2013 vyjádření obce Strančice poskytnuté na základě vyžádání
učiněného zdejším odborem v souvislosti s šetřením Vašeho podání upozorňujícího
na neplnění povinnosti stanovené § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), zveřejňovat
způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě žádosti
podle InfZ.
Po obdržení Vašeho podání bylo šetřením provedeným zdejším odborem na
základě přímého náhledu na oficiální internetové stránky obce zjištěno, že od května
2012 informace poskytnuté obcí na základě InfZ nebyly způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejněny. Učiněné zjištění tak potvrzovalo Vámi namítanou
skutečnost a současně signalizovalo porušení ustanovení § 5 odst. 3 InfZ..
Z uvedeného důvodu Ministerstvo vnitra dopisem ze dne 19. března 2013 upozornilo
obec Strančice na zjištěné porušení zákona, vyzvalo ji ke zjednání nápravy
dodatečným zveřejněním všech informací poskytnutých na základě žádosti v souladu
s § 5 odst. 3 InfZ a v zájmu objektivního posouzení věci požádalo též o vyjádření
k nastalé situaci.
Výše uvedeným písemným vyjádřením poskytnutým Ministerstvu vnitra
starosta obce Strančice potvrdil nesplnění zákonem stanovené povinnosti a zároveň
informoval o zjednání nápravy dodatečným zveřejněním poskytnutých informací
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách obce
www.strancice.cz.
Jak bylo následně provedeným náhledem na aktuální internetové stránky obce
ověřeno, v rámci naplnění povinnosti vyplývající z § 5 odst. 3 InfZ byly v sekci
Dokumenty obecního úřadu – Povinně zveřejňované informace doplněny mj. též
informace namítané Vaším podáním. Jedná se o informace, případně odpovídající
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doprovodné informace, poskytnuté ve vztahu k těmto Vámi podaným žádostem dle
InfZ
• žádost o poskytnutí informace ze dne 9. července 2012 - jaké výdaje byly
z obecních prostředků celkem vynaloženy v souvislosti s pořízením nového
územního plánu obce Strančice
- písemné poskytnutí informace dne 23. července 2012 (rozhodnutí
č. j. 845/2012).
• žádost o poskytnutí informace ze dne 22. srpna 2012 -– poskytnutí kopie
sdělení Odboru dopravy MěÚ Říčany k návrhu úpravy dopravního značení ve
Všechromech
- písemné poskytnutí informace sdělením ze dne 30. srpna 2012,
č. j. 1036/2012.
• žádost o poskytnutí informace ze dne 29. října 2012 - – závěrečné zprávy
z provedené kontroly Ministerstva vnitra z oblasti výkonu samostatné
působnosti obce Strančice
- písemné poskytnutí informace sdělením ze dne 1. listopadu 2012,
č. j. 1258/2012.
• žádost o poskytnutí informace ze dne 5. února 2013 - – kopie žádosti obce
Strančice ze dne 13. srpna 2012 o stanovení dopravního značení – snížení
rychlosti na návsi ve Všechromech a doklad o projednání návrhu omezení
vjezdu vozidel na polní cestu Všechromy - Kašovice
- písemné poskytnutí informace dne 19. února 2013 (rozhodnutí
č. j. 157/13).
Podotýkáme, že podle § 5 odst. 3 InfZ platí, že do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo
mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit
doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.
Závěrem si vzhledem k provedené nápravě dovolujeme vyjádřit přesvědčení,
že upozornění obce na povinnost vyplývající z daného ustanovení zákona
a metodická pomoc poskytnutá obci v této souvislosti zdejším odborem, přispějí do
budoucna k řádnému dodržování uvedeného ustanovení zákona a zamezí opakování
porušení InfZ, na nějž jste ve svém podání upozornil.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
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