Obec Podolf

68604 Podolf 190

V Podoli 24.3.2016

StfZnost pro nesprfvn6 wlizeni Zfdosti o informace
dle zikona i. 106/1999 Sb., o svobodn6m pifstupu k informacim
Poddv6m stiZnost pro nespr6vne vyiizeni me L,6dosti o informace, o ndi, jsem 26dal Obec Podolf
dle zdkona (). 1061L999 Sb,, o svobodndm piistupu k informacim, piipisem ze dne 22.2.2016.

Odpovdd jsem obdrZel piipisem ze dne
schr6nky byl piipis doruden 14.3.2016.

4.3.2016, d. j. OUPO0120l20l6, do md

datovd

PiedmEt stiZnosti:

22.2.2016 jsem Lddal informaci o tom, kdy byli zastupiteld
Obce Podolf sezn6meni s obsahem smlouvy o poskytnuti dotace z regionillniho operadniho
programu soudrZnosti Stiedni Morava, dislo URR D-2015/0098/OKP na projekt Duchovnf a
relaxadni are6l v Podolf. Opr6vnEnd jsem piedpokl6dal, Ze mnE s uvedenim data piislu5ndho
dne, kdy se tak stalo, bude poskytnuta takd doprovodn6 informace dle $3 odst. 6 zdkona E.
10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacfm, hovoiici o tom, kde se tak stalo a za
jakfch okolnosti, vdetnE dal5ich drileZitfch rysri, kterd se k tomu vztah:uj| Do dnesniho dne
jsem ale tyto informace neobdrZel.

1. V bodE 1) mdho piipisu ze dne

ZAd6m, aby mnE byly poskytnuty v5echny doprovodn6 informace dle $3 odst. 6 zdkona t,.
10611999 Sb., o svobodndm pi(stupu k informacfm, kterd se k m6 Z6dosti o informace
vztahuji. M6m na mysli zejmdna informace o tom, kde se tak stalo a za jaklch okolnosti,
vdetnE dal5ich drileZitfch rysri, kterd se k tomu vztahuji. RovndZ 26d5m doprovodnou
informaci, zdabyla dlenflm zastupitelstva nahlas piedtena cel6 piedmdtn6 smlouva, nebo jen

jeji

d6st, a to kter6.

2. Vbodd 2) mdho pifpisu ze dne22.2.2016 jsem Lddal o informace o veiejnyich finandnich
prostiedcich, kter6 byly vyplaceny pii realizaci projektu Duchovni a relaxadni are6lv Podoli
v roce 2015 pifjemcrim tdchto veiejnych prostiedkri. Ve svd Lildostijsem jasnd definoval, o
jakd informace se mnd jedn6. Z naskenovanych faktur, kterd mnE byly poskytnuty, se ned6
dovodit, ke kterym poloZk6m md Z6dosti se tyto faktury vztahuji, piipadnE jestli se k nim
vribec vztahtji. Poskytnutd informace povaZuji za irelevantni, nebot' nejsou riplnd a neni
moLn1 piezkoumat, ke kten-frn poloZk6m md Z6dosti se

vztahujf

:

26d6m, aby mnE byly poskytnuty informace, jak jsem o nE L,6d,al a aby byly doplndny
doprovodnymi informacemi dle $3 odst. 6 zdkona d,. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu
k informacim, kterd se k md Z6dosti o informace vztahuji.
3. K naskenovanym z6pisttm,"ze stavebniho deniku, o kterd jsem Z6dal v bodd 3) mdho piipisu ze
dne 22. 2. 2016 jsem neobdrZel informace o tom, zda byly ndkterd d6sti tdchto zdpistr
zneditelndny a zda byly provedeny jakdkoliv jejich piepisy nebo dodatky di doplndni. 26d6m,
aby mnE v5echny poZadovan6 informace, o kter6 jsem vds Lddal a doposud neobdrZel, mnE
byly poskytnuty.

26d6m, aby tato moje stfZnost bvla i6dnd vypoifudhnaa v5echny informace mnE byly poskytnuty
-rv6m
do datov6 schr6nky
na piimdm poskytnuti piedmdtnfch informaci. DEkuji.
S

pi6telsklim pozdravem

