MESTYS PAVLIKOV
§ročni zpráÝ

o čn,nosli

\ olnnšti pl§k)toráni inforn..i z, rok 20l?

Mč\ty§ l'lrlikor rtdárn,dk §l3 zákonr i, l0ó/l999 sb.. o svobodnón přistuDu
kinlornrcin vYl{()cNl zPRAvl l o činnosli trřadu n,ěsi!-sc P.vlikovÝ oblnýi

rok20l6,

po§k_]t0v:ini iníormaci za

l.

Polet íodrných žádoslio informlcc

\'fu.c!0l7btloLji,dtr]něslys.Pllliko\podúnoscdmžá]oíioposlvhltiinbmaccpodLc

2,

l'očer nodlných odvolíni prcti rozhodnuli
v roce 20l7 ncbylo podáno na tjiddu měslyse lavlitol žádné odlo]ánj kc Kraiskómu úřadu

3, opis podst

v oce

20 l 7 so

tných části k{ždóho rozsudku soudu
ud nepiezkou nrával žádnó ro/h odn ul i tJiadu

měs l)

se Palliko!

.r, výrlcdky řireni a slnkcizn ncdodřžúv,iní.lkUn, č,l06/1999 sb,,
přistulJú k inlornácin,

v roce ]017 NbyLo ledcDo žádllúti7eni

, 5.

D

s nkcich

z

o

rcdodržováni lohoto zikona

DtlšiinformlccvzlahujicisekUnhrňování,áloú!č, l06/1999 sb.

Uřad frěsilse PallikoY nevydáví žádnédalši inI'om]lce

v Pavlikově

dDc

lvobodnón

t

a

latň. váni

,áIona ]0ó/l999 sb,

2],l.]0!8

e

Zveřejňování lry hranÝch informací veřejné sprálry
pod|e §5 záko na č. l06/1999 Sb.
l,

ofi ciáhlí název Dovinnélro subiektL,
DůVod a způsob za]oženi povinného
Pt,n]\

],

olganiaani {íukLury

kontaktni Došlovn í ádíesa
Telefon

e-mail

__

adresa datové schránky

Mobi]
5.

STAROSTA: MiroslavTruxa
MiSTos lARosTA: Miro§lav Pánek

llŘr,l)NICE: Alcna sýobodová
PAVLiKoV l85. 270 21 PAVL]KoV
]l]533775.31]5]31l2.
mestys@pavlikov,cz
sz.{bn5c

7]l52]60ó.73l52]ó0l

Česká spořileina, pobočka Rakovník
č ú 05405ó63]9/0800

00],14]l0

6,
7.

8.

MĚSTYS PAVLlKOV
7AKoN o oBctclI 128/]000 sb,

Způsob.jak2ískat přiSlušné intbmace

Pro zaj iš!ěni hospodaieúi v pn,nich
mčsicich roku ]0l8 bylo piijato
rozpočloýéprovizoliun. Rozpočet na rók
20l8 bude doDlněn po ieho schváleni,
Žá,]ost o posl)liUh nt'onn..e se podj\j

ústně nebo pisemně. á lo i
prostřcdňictvim sitě nebo s]užby

.lekllonických komunikací.
Neni-li žadateli na ústně podanou ádosr
inlbnnacc Po§kytnuta aůebo nepovažuje-

l]

zadateL

iniomac] za doýJču]lci. i

i,"t, p.j", ]"o-.J pI.".""

Žado.I le podana dnem. kdy

Zť žadosti ňúsi b)l

ziejmé,

klerému povinnému subjektuje určena, á
žadale] domáhá poskytnuli
informacc Ve smyslú iohoto zákona,
Fy7ická osoba uvede v žádosti jEéno.
příjDeni, datuú narozeni. adresu mí§tá
n,valého pob}tu ncbo. neni li piihlášena k
lNalému Pobytu, adrcsL] bydlišiě a adíesu
pro doručováni. lišíli se od adíesy mí§la
řvalého Ďobvlu ncbo bvdlišlě. Právnická

že se

.soba U\cd. ná^\. identiik.čni čis]o.
adlesu Sidla a adrcsu pro doručování, liši

li

I

se od adresy Sidla. Adrcsou

pťó

doručo\áni se rczujni téželeknonická
Mh1o. kdc ]7c podat žádost či
pied]ožit náatll. podnčl či ijné
atebo obdřei rozhod!uti

Móstys Pavlíkov. Pavlikov l85, 270 21

Fl

l0, Lhúl) á lnůrob podJnlopra\ného
prostředku proti rol.hodílti povinného
subjeklu, Poslup a pravidla. kteráje
dodržovat Pii těchto činnostech,

ň.direln3 na : \Wý.Da!likóv.c7

l5 dnů od doručeni,
se podává u po\inného

Pišťmně. do

odvoláni

ticbl subjektu. kte|i rozhodnuti rIdal nebo

nlěl vydal, o ódlo]áni proti rozhodnuti
povinného subjektu rozhóduje povinný
subjekl nejbliže lyššihostupně nadřízený
potinnému §ubjektu. který lozlrodnuli
vyda] nebo měl v}dat. odvolaci or8án
ro7hodne ó odvo]áni do l5 dnů od
subjektem, JeýIiže v uvedené lhůtě o
odvolánincrozlrodl, ňá se aro, že vydal
rozhodnuti, kleďm odvolání zamitl !
napadené rozhodnuti potvrdili za de.
doručeni lohoto rczhodnutí se považujc
dcn následuiici po uplynuti lhúty plo

prcti rozhodnuti o odloláni
l,

se

l. Povinný objek1 posoudi obsab
brání li nedostalek údajůo žadateli
pódle odstavce ] poslupu vyiízeni

žádosli o intbmaci podle tohoto
zákona, zejmóna Podle §l4a nebo

l5. Ýyzve žadatele !c lhůičdo 7 dnů
ode dnc podáni žádoši. aby žádost

dóplnili nevyhovi-li žadaiel 1éio
výzvč do ]0 dnů ode dne jeiího
dofučeni, ádos! odloži.

b) v

pňpadě.

že je

žádosi
neýozumitelná. neni zřeimé, iaká
infomace je požadována. nelljr]

fonnulo\áía piiliš obecnč. lyzve
žadalele \e lhůtě do sedtni dnů od
podáni ádosii. aby žádo§t upřesnil,
neupřc§nili žadalel ádost do ]0
dnů ode dne doťučenivýz$.
lozhodne o odmitíuti žádosti,

c) v připadě, že požadovanéinfomace

se nelzlahuji k jeho

působnosli.
žádost odloži lulo odrilodněnou
skutečnosl sdělí do 7 dnů ode dne
doručeni žádostj žadateli.

!

d) nerozhodne-li podle §15. poskytne
iílormaci v souladu se žádostí ve
lhůtě nqipozději do 15 dnťl ode dne
přijeti žádosti íebo ode dne jejího

doplněnll je-li zapotřebí 1icence
podie §]4a, předloži v této lhůtě
žadateli konečnou licenčni nabidku,

2,o postupu pii poskytováni inibnnaci se

],Lhůtu pro poškytováni infomaci je

možíoprodloužit ze

závažných
důvodů.nejvýše však o l0 dni, Žadatel
husí být o prodlouž!íihůry iojeho
ini'onno!án, a to včas před uplynulim
1htiry pro poskytnutí intbnnace.

4,Pokud povinný subiek1 žádosti. b}i' i
jen zčásti nevyhovi. vydá o tom vc
lhůlě pro Dřizení žádosti rozhodnuti.
s Fijnnkou Připadů. kdy se žádost
odloží,]e-li poýiníým subjekem obec.
vydáýá rozhodnuti óbecn í úiad.

5

Pokúd povinný §ubjekl žádosti. byť i
jen zčásli, nevyhovi. v}dá !e lhůtě pro

Ýyřizeni ádóši rozhodnuli

o

odnritnuii čásli žádosti (dále jen
'rozhodnlti o odnlihutí žádosti"), §
Yjji]nkou připadů. kdy §e žádos1

Pokud nebylo

ádoýi

vyho!ěno

Z

důvodůochrany obcbódního tájenrství

podle §9 nebo ochlány ptáv 1řetích
osob k piedmčlu práva autotskébo
podlc §l1 odst, 2 pism, c), musi bý1 v
odůvodněnírozhodnuli uvedeno. kdo
lykonává právo k tomuto obchodni]nu
tajemstvi nebo kdo \ykoná\á
maietková Ptáva k lomulo piedméru
ochrany práVa auto6kébó. je_li tato
oSoba povinnému subicktu náma,

ó,Rozhodnuti se doručuje do vlastních
l2. Přehled nejdůležilěiší.hpředpisů. Podle
nichž povinný subjcktjedná a rozhodúe.
ktcró ýanovuj i právo žádal idbmace a
které upravují dalši práva občanůve
v^ahu k povinDému subjektu. a 1o !Četně
inlbunace. kde a kdyjsou t}to přcdPisy
poskytnuly k nahlédnuti

]28/2000 sb
:50/2000 sb.
5ó5/l990 Sb,
500/2004 sb,

o

óh.i.h

o rozpoč. pravidlech
o misl. popl.

řizení
563/l99l sb, o účetniclvi
56l/]004 sh ikol§kÝ 7ákňn
l0ó/l999 sb, ó iniomácích
a dá]ši. všcchny piedpisyjSou k
nahlédnuti u povinného $lbieklu,
Sazebnik úhíad7a poskyto\,áni infornraci Po!inný
o spláv,

po§kyrcvánim informací oprávněný
žádal úhradu ve výši, která nesmi
s

s

\)h eda\Jn

m nionn!!i,

PU]jzťnlm
kopii. opatřenim technických nosičůdata
s odeslánim inlonnaci žadateli,
lJdatell musl b)t na |eho zrdošt
potvrzena předpok]ádaná výŠeÚhrady

Povjtný Nbjek1 můžcpodnlinit vydání
informací zaplacenim úhrady nebo
správa o činno§tj subjcklu
poskytoyáni infonnaci

Každý poainný Subjekt musi

března zveřeinil výročni

předchrejici kalendáini rok
l5

Seznam všech or8anizaci. které jsou
povinnýD subjektem ziízcny

o

Své

činnosti v oblasti posk} rcváni informací,
l) Základniškola a matčňká škola

Pavliko! 77, 270

]l

Pavlíkov
]) vHČ Pavlikov. piispěvková
3) Knihovny v obcích Pavlíkov,
Skřivaň (zák]adni knihovny)
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