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V Podolf 29.12.2016

StiZnost pro nesprdvn6 wfizeni Zfdosti o informace
dle zfkona i. 106/1999 Sb.. o svobodn6m piistupu k informacim

.

Pod6v6m stfZnost pro nespr6vn€ vyilzeni md Z6dosti o informace, o ndi,jsem Ziidal Obec Podoli
dle zdkona (,. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacim, pifpisem ze dne 12. 12.2016.
OdpovEd' jsem obdrZel piipisem ze dne 27. 12. 2016, d,. j, OUPO/2016, do md datov6 schrdnky
byl piipis doruden 28.12.2016.

Piedmdt stiZnosti:
1. StdZuji si, Ze jsem neobdrZel kopie listin, o kterd jsem Z6dal v bodE 1) sv6ho piipisu ze dne 12.
12. 2016. Moje stiZnost spodiv6 v tom, Ze na kopifch, kterd mnd byly poslcytnuty, schhzi rczitko
Obce Podolf, piidemZ se d6 piedpokl6dat, Le na origin6lnfch listindch toto ruzhtkoje, nebof to
ukl6d6 piisluSnj pr6vni piedpis. Zuvedendho se d6 dovodit, Ze kopie, kter6 mnE byly
poskytnuty, nejsou fplnfmi kopiemi, o kter€ jsem Lddal.
2. StdZuji si, Ze jsem neobdrZel kopie rezignaci, o kter6 jsem Lhdalv bodd 2) svdho piipisu ze dne
12, 12.2016. Nebyla mnd poskytnuta ani jedna kopie rezignace na funkci zastupitele Obce
Fodoli podan| od 12.7.2016 do 3. 12.2016, stejnd jako mnd nebyla poslcytnuta 26dndkopie
rezignace na funkci n6hradnika zastupitele Obce Podoli podand od 12. 7. 2016 do 3. L2. 2016.
26dane kopie pledmdtnych rezignacljsou drileZitd pro poiouzeni jejichplatnosti di neplatnosti a
d6 se piedpokl6dat, Ze pokud o nich kdokoliv v prisobnosti Obce Podolf rozhodl, md je Obec
Podoli ve svdm drLeni. Ve svdm drLeni m6 Obec Podoli nepochybnd rczignace, kter6 byly
poddny elektronicky, av5ak ani ty mnE nebyly poskytnuty.
3. StEZuji_si, Ze jsem neobdrZel informace, o kter6 jsem Lddal v bodd 3) svdho piipisu ze dne 12. 12.
2016. Zildand informace o piedmdtnych rezignacich jsou drileZitd pro posouzeni jejich platnosti
di neplatnosti a dd se piedpokl6dat, i,e pokud o nich kdokoliv v prisobnosti Obce Podoli rozhodl,
disponuje Obec Podoli takd informacemi, o kter6 jsem Lddal.
4. StEZuji si, Ze jsem neobdrZel informace, o kterd jsem L6dal v bodE 4) sv6ho piipisu ze dne 12. 12.
20I6,V odpovddi na moji 26dost o informace mnd bylo sddleno: Od zvoleni do funkce povElend
zastupitelky obec Podoli nepiijala Lddn! piipis od Uiadu Region6lni rady soudrZnosti Stiedni
Morava. Moje stiZnost spodiv6 v tom, Ze o tuto v6mi poskytnutou informaci jsem neZ6dal,
piidemZ, informace o kterou jsem L6dal, mnd rlebyla poskytnuta.
5. StEZuji si, Ze jsem neobdrZel kopie v5ech smluv a dohod, o kterd jsem L,6dal vbodE 5) svdho
pifpisu ze dne 12. 12. 2016, bez toho, Ze by byly nEkterd jejich ridaje zneditelnEny. Na
piedmdtnfch kopiich, kterd mnd byly poskytnuty, byly zneditelndny ndkter6 ridaje, piestoZe
nebylo vyd6no rozhodnuti o odmitnuti nebo d6stedndm odmitnuti i,6dosti o informace, jak je
uvedeno v $ 15 odst, 1 zdkona E. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacim.
Zdd6m, aby tato moje,stiZnost byla i6dnd vypolfudSna, a aby v5echny informace o kterd isem
i,6dal plipisem ze dne 12. 12. 2016, mnd byly poskytnuty do datovd schr6nky ID: ,
Tw6m na piim6m poskytnuti piedmEtnych informacf. Ddkuji.
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