Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Obec Dětřichov nad Bystřicí, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém
pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje
výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
E. Počet stížností podaných podle § 16a, zákona a důvody jejich podání a stručný popis způsobu
vyřízení: 1
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B.
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A hned 24. 10. 2018, prezentováno pod č. j. 376/2018, jak jinak než e-mailem a bez podpisu, pouze
na vědomí, stížnost na neposkytnutí informace obcí Dětřichov nad Bystřicí, ale již podle zákona
106/1999Sb.
Stížnost na neposkytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., ve lhůtě, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o jejich
odmítnutí (nečinnost úřadu)
Obecní úřad Dětřichov nad Bystřicí
Dětřichov nad Bystřicí 58
793 03 Dětřichov nad Bystřicí
e-mailem: detrichovnb@centrum.cz
na vědomí
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
Odbor právní a organizační
Petr Pospíšil vedoucí odboru: Petr Pospíšil, JUDr., Ph.D., LL. M.
Zástupce ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru
e-mail:petr.pospisil@msk.cz
V Dětřichově nad Bystřicí dne 23. 10. 2018
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§16a zákona č. 106/1999 Sb.) – neposkytnutí
Informací ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Dne 2. 10. 2018 jsem podal na Obecní úřad Dětřichov nad Bystřicí žádost dle zákona o obcích o informace –
poskytnutí kopie usnesení zastupitelstva obce a zápisu z jednání zastupitelstva obce z jeho posledního zasedání ze
dne 26. 9. 2018, na jehož program jsem žádal zařadit k projednání mou opakovanou žádost o vydání a vyplacení
na můj účet bezdůvodného obohacení obce na můj úkor v částce min. ve výši 3.500 Kč vzniklého vadným a
nesprávným postupem při vyúčtování služeb spojených s nájmem obecního bytu za roky 2016 a 2017.
Odpověď jsem obdržel dne 22. 10. 2018 doporučeným dopisem, informace mi nebyla zaslána, byl jsem pouze
odkázána případnou možnost činit si výpisy z usnesení zastupitelstva a zápisu z jednání na obecním úřadě, kde mi
to bude umožněno výslovně pouze v úřední dny a úřední hodiny.
Vzhledem k tomu, že dle Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra číslo 1/2006, jev
tomto případě žádosti dle zákona o obcích, nutno vyřídit tuto žádost postupem ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č.106/1999Sb.“) měla mi být informace poskytnuta a
kopie usnesení zastupitelstva včetně kopie zápisu z jeho jednání odeslána na mou e-mailovou adresu, tak jak jsem
výslovně žádal, vzhledem k tomu, že v úřední dny a hodiny si nemohu činit na obecním úřadě z těchto dokumentů
výpisy (jak mi bylo odpovězeno), poněvadž v úřední dny a hodiny pracuji v mém zaměstnání jako administrativní
pracovník Obce Ryžoviště, kam dojíždím do zaměstnání a dopravní spojení je možné pouze jako spolujezdec v
automobilu, autobusová linka ani vlakové spojení neexistuje.
Domnívám se, že se ze strany obecního úřadu jedná o porušení zákona a cílenou obstrukci, jak mi ztížit pro jednání
mé žádosti o vydání bezdůvodného obohacení obce na můj úkor v zastupitelstvu obce a přijetí usnesení zastupitelů
k řešení mé věci a zaujetí postojů a vyjádření zastupitelů v přítomnosti svých voličů na zasedání. Bohužel běžná

praxe naprosté většiny jiných obcí, a to transparentnost veřejné správy vzhledem k tomu, že záležitosti chodu obce
jsou především věcí veřejnou a hlavně v zájmu občanů obce a jejich potřeb, zde nefunguje. Obec Dětřichov nad
Bystřicí nezveřejňuje za aktuální rok na své elektronické úřední desce svá usnesení zastupitelstva v duchu
pořekadla současného vedení obce, že tzv. nejhorší občan obce je tzv. informovaný občan obce.
Pro úplnost dodávám, že jsem bývalý nájemní k obecního bytu, bývalý kotelník bytového domu na vedlejší pracovní
poměr, bývalý poskytovatel právních služeb, smluv a poradenství na vedlejší pracovní poměr, bývalý zastupitel
obce a bývalý předseda výboru zastupitelstva obce pro občanské záležitosti.
S vedením obce jsme měli vždy dříve velmi dobré a korektní vztahy. Bohužel zamrzly od té doby, kdy přestalo platit
to, co říká již Bible, že každý, byť sebe poslednější dělník má právo dostat za svou práci svou odměnu.
Vzákonnélhůtě15dní(§14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) mi obecní úřad informace neposkytl. Úřad tuto
lhůtu pro poskytnutí informací ani řádně neprodloužil, nepředložil konečnou licenční nabídku, ani nevydal
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., tuto
stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty
pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle §16a zákona č. 106/1999Sb. a okamžité vyřízení
mé žádosti o informace. Pokud obecní úřad informace sám neposkytne, požaduji, aby nadřízený orgán – Krajský
úřad Moravskoslezského kraje věc usnesením
převzal a informace mi poskytl sám.
S pozdravem Mgr. Karol Volf

F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
Žádosti jsou vyřizovány podle Interní směrnice číslo 3/2007 „POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ“ a rovněž
tak jsou poskytovány informace na základě ústně podaných žádostí. Veškeré písemné požadavky na
poskytnutí informací jsou v souladu se zákonem evidovány na podatelně obecního úřadu Dětřichov nad
Bystřicí.
Za poskytování informací bylo v roce 2018 vybráno celkem 0,-Kč.
Tato výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 podle zákona byla dána na vědomí
zastupitelstvu obce dne 27. února 2019
V Dětřichově nad Bystřicí dne: 29. března 2019
Zpracoval: Ing. Jiří Dobrovič, místostarosta

