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Správnost údaje o počtu stížnosti ve výroční zprávě
K č. j.: 597/12
Dopisem ze dne 9. května 2012 zpochybnil Ing. Soukup správnost údaje
uváděného ve výroční zprávě Vaší obce o poskytování informací za rok 2011.
Konkrétně namítá, že on sám jako neúspěšný žadatel podal celkem 9 stížností, které
byly prokazatelně doručeny obci v daném roce. Dle výroční zprávy však byly podány
v roce 2011 jen 3 stížnosti.
Z Vámi zaslané evidence vyplývá, že do 31. prosince 2011 obdržela obec
Strančice celkem 7 stížností podaných Ing. Soukupem proti jejímu postupu při
vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jde o tyto stížnosti: č. j. 1490
ze dne 2. listopadu 2011, č. j. 1491 ze dne 2. listopadu 2011, č. j. 1619 ze dne 30.
listopadu 2011, č. j. 1634 ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 1669 ze dne 8. prosince
2011, č. j. 1670 ze dne 8. prosince 2011 a č. j. 1675 ze dne 19. prosince 2011.
Vzhledem k tomu bude nutné uvést i ve výroční zprávě o poskytování informací za
rok 2011 počet stížností odpovídající evidenci, tj. 7. Jak již jsme zdůrazňovali
v předchozích stanoviscích, při určení počtu podaných stížností (§ 18 odst. 1 písm. e/
zákona č. 106/1999 Sb.) se vychází z data jejich doručení obci (povinnému
subjektu).
Ing. Soukup však ve zmiňovaném podnětu tvrdí, že všech jeho 9 stížností,
podaných v roce 2011 bylo prokazatelně i doručeno povinnému subjektu do 31. 12.
2011. Na internetové adrese www.vsechromy.cz/urad.html lze nalézt stížnosti, jimiž
Ing. Soukup v roce 2011 napadnul postup Vaší obce při vyřizování jeho žádostí
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o informace. Mezi nimi jsou i dvě stížnosti datované 30. prosincem 2011 (viz příloha),
u nichž stěžovatel též předpokládá doručení do konce roku 2011. Ovšem z evidence
vyplývá, že uvedené stížnosti byly nejspíše doručeny povinnému subjektu až 2.
ledna 2012 a zaevidovány pod č. j. 1754 a 17. Aby bylo skutečně prokázáno, že tyto
dvě stížnosti byly doručeny povinnému subjektu v roce 2011 a tudíž měly být
zahrnuty do výroční zprávy za tento rok, bude třeba řádně doložit okamžik jejich
doručení Obecnímu úřadu Strančice. Žádáme Vás proto o zaslání příslušných
dokladů. Vaši zprávu očekáváme v termínu do 25. června 2012.
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