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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

01.5. ...... /komu ..ÉÉ
počet příloh .....5.Í„..

zákon o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku

České republiky, a zákona

106/1999 Sb.,

o

svobodném

přístupu

kinformacím,

žádám o zpřístupnění následujících informací:
— která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální hodnotou, která je po splatnosti
více jak 30 dnů
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října 2017 dle zákona

č. 89/2012 Sb.

Údaje dle 5 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: _ nar. _
trvalý pobyt

Praha 8 — Kobylisy, 182 00.

1.|istopadu 2017

identifikátor datové schránky: 6e6jth
trvalý pobyt:
Praha 8 — Kobylisy, 182 00
Rodné číslo
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Obecní úřad Velké Přílepy

+

Pražská 162 , Velké Přílepy

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:

OVP-6463/2017

Spisová značka:

OVP-6463/2017

Vyřizuje:

Radka Linhartová

PalaSkova c'p' 1106/1

Tel:

18200 Praha 8

E-mail:
Datová schránka: qj4efnb
Datum:
06.11.2017

Výzva k upřesnění — Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Z důvodu obsahových vad žádosti Vás vyzýváme k upřesnění žádosti do 30 dnů ode dne doručení
výzvy.
1) Žádost je nesrozumitelná - „Která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální

hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů."
2) Příliš obecná formulace - „Počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1. října

2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.“
Obec má být

a) dárce

b) obdarovaný

Nebude-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna, dojde k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
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Radka Linhartová
asistentka starostky

Telefon1220 930 535
Fax:

Url: www.velke-prilepy.oz
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

E-mail:podatelna©velke-pri|epy.cz
č.ú.:002597998/6000

DS: qj4efnb
IČO: 00241806

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

SPIS. ZN.:

OÚ/7233/2017/AU

ČJ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAJL:

OVP-7234/2017
Radka Linhartová
220 930 535
linhartova©velke-prilepy.cz

DATUM:

11.12.2017

Věc:

Odložení žádostí o informaci

Obecní úřad Velké Přílepy, obdržel dne 1.11.
2017 Vaší žádost o zaslání informací zákona
č. IOQ/ 1999
Sb., o svobodném příst

upu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále
jen zákona) ve věci Zádost
o informace dle 106/1999 Sb., zákon o svobodném příst
upu k informacím.
V podanévžádosti uvádíte: Ve smyslu Listiny základních
práv a svobod dle čl. 17, jako součást ústavního
pořádku Ceské republiky, a zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu i informacím, žádám
o
zpřístupnění následujících informací:
-

která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nomin
ální hodnotou, která je po splatnosti
více jak 30 dnů
„
počet uzavřených darovacích smluv od 1, ledna 201
do ]. Rijna 2017 dle zákona č. 89/2012

Sb.

Dle ust. & 14 odst. 5 písm. a) zákona o veřejném
přístupu k informacím povinný subjekt posoudí žádos
t
a brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce
2 postupu vyřízení žádosti o informací podle tohoto
zákona, zejména podle & 14a nebo 15, vyzve žadat
ele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby
žádost doplnil; nevyhoví—li žadatel této výzvě do 30
dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
Z podané žádostí není zřejmé
1)
2)

Žádost je nesrozumitelná — „Která osoba má vůči
obci pohledávku s nevyšší nominální
hodnotou, která je po splatnosti více jak 30 dnů.“
Příliš obecná formulace — „ Počet uzavřených
darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 1.

října 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb. „

proto Vám byla dne 6.11.2017 zaslána výzva k
doplnění žádosti. Tato výzva Vám byla doručena
dne
6.11.2017, v termínu 30 dnů od doručení této výzvy
jste svou žádost nedoplnil.
Vzhledem k tomu Vaši žádost o informace dle ust.
& 17 odst. 5 písm. a) zákona o svobodném přístupu
k informacím odkládáme a tuto skutečnost Vám sdělu
jeme.

Radka Linhartová
Asistenstka starostky

Obdfžf=—Prahas—Kobyusy

