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Čl. 1
Úvod
Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., jehož prostřednictvím se realizuje
ústavní pořádek České republiky - garantované právo občanů na svobodný přístup k
informacím. Zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou informace tzv. povinnými
subjekty, mezi které patří i obec Císařov, žadatelům poskytovány.
Čl. 2
Způsob realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
V souladu se zákonem poskytuje obec Císařov informace žadateli na základě žádosti. Žádost
je možné podat ústně přímo v kanceláři obecního úřadu, kde jsou k dispozici k nahlédnutí a
za úhradu ke kopírování základní informace o obci Císařov, právní předpisy a další důležité
informace pro veřejnost tak, jak to ukládá § 5 zákona. Tyto informace jsou průběžně
aktualizovány. Písemnou žádost lze adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na
elektronickou podatelnu obce. Občané mohou získat všechny potřebné informace o obci
Císařov rovněž dálkovým přístupem na internetové stránce www.cisarov.cz. Obec Císařov
informuje občany také prostřednictvím Císařovských listů a prostřednictvím rozhlasu.
Čl. 3
Žádosti o informace doručené v roce 2017
Obec Císařov obdržela elektronicky 6 žádostí o informace odvolávající se na zákon.
Žadatelům bylo v zákonem stanovené lhůtě elektronicky odpovězeno. První žádost se týkala
informací ohledně sociálního bydlení, dále poskytnutí informací týkajících se způsobu
realizace třídění a nakládání s odpady v obci, rozpočtu obce, informace o soustavě veřejného
osvětlení, informace ohledně vstupu další autorizované společnosti na trh a informace ohledně
problémů s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky.

V rámci vyřizování uvedených informací nebylo třeba poskytnout žádnou výhradní licenci
podle § 14a zákona.

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Obec Císařov vyhověla žadatelům a informace poskytla.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
Podle § 16 zákona je každé rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumatelné soudem. Obec
Císařov nemá v současné době poznatek o tom, že by žadatelé (i z minulých období),
požádali o soudní přezkum vydaného rozhodnutí.

Čl.
Řízení o sankcích za nedodržování zákona
Za rok 2017 nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., a proto sankce
nebyly uloženy.

Čl. 7
Závěr
Obec Císařov vedla v roce 2017 řádně evidenci došlých žádostí a poskytovala občanům
informace, které zákon č. 106/1999 Sb., umožňuje a ukládá.
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