OBECNÍ ÚŘAD BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:

149/2016

E-MAIL:

Romana Alblová
+ 420 721 054 168
+ 420 416 749 073
ou@byckovice.cz

DATUM

29. 8. 2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
1. V roce 2015 bylo z prostředků obce vyplaceno za právní služby advokátům a
notářům 1 815,- Kč, v roce 2016 do dnešního dne bylo za tyto služby vyplaceno
3 025,- Kč.
2. V roce 2015 byla obci poskytnuta jedna právní služba ze strany advokátů a notářů,
v roce 2016 byly do dnešního dne tyto služby obci poskytnuty dvě.
3. Viz Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Ing. Jana Toniniová
starostka obce

IČO: 00832316

č.účtu: 44129471/0100

telefon: 416 749 073

www.byckovice.cz

DS: c6ratse

OBECNÍ ÚŘAD BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ČJ:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:

16.8.2016
149/2016

E-MAIL:

Romana Alblová
+ 420 721 054 168
+ 420 416 749 073
ou@byckovice.cz

DATUM

29.8.2016

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:

Věc: Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
Obecní úřad Býčkovice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx ze dne
16.8.2016 o poskytnutí informace takto:
Žádost žadatele xxxx, nar. xxxx, trvale bytem xxx, 412 01 Litoměřice ze dne 16.8.2016 o
poskytnutí informace o se dle § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 InfZ a ve znění pozdějších předpisů,
částečně odmítá z důvodu, že žadatel v jednom z bodů žádosti žádá o sdělení, jakého právního
názoru je starostka obce Býčkovice, avšak dle § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Odůvodnění:
Obecní úřad Býčkovice obdržel dne 16.8.2016 žádost xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx ze dne
16.8.2016 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to informace
o množství prostředků vyplacených z prostředků obce za právní služby advokátům a notářům
v letech 2015 a 2016, dále informaci o tom, kolik bylo obci poskytnuto právních služeb ze strany
advokátů a notářů v letech 2015 a 2016 a v posledním bodě se žadatel dotazuje na to, zda je starostka
obce Býčkovice takového právního názoru, že při prodeji nemovitosti společně se zřízením věcného
břemene je nutné spolu se záměrem prodeje nemovitosti uveřejnit i záměr zřízení věcného břemene,
pokud ano, na základě jakého právního předpisu byl tento právní názor vytvořen.
Dle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací. Z toho důvodu je vůči těmto údajům splněn důvod
pro částečné odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Býčkovice tak, že žádost o poskytnutí informací
v rozsahu bodu 3 žádosti odmítl.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
prostřednictvím obecního úřadu Býčkovice.
Ing. Jana Toniniová
starostka obce

IČO: 00832316

č.účtu: 44129471/0100

telefon: 416 749 073

www.byckovice.cz

DS: c6ratse

