
Směrnice č. 2 / 2011
k postupu při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím
I.

Žadatelem pro účel této směmiceje každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se kjejich působnosti, jsou státní
orgány a orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky. Povinnými
subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodován! o právech, právem chráněných zájmech nebo
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich
rozhodovací činnosti.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná
tiskem nebo najiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na stránkách
www.jimrarnov.cz, s možností dálkového přístupu.

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o
její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán,
a dalších důležitých rysech).

Poskytování informací a podávání žádostí o poskytování informací Městysem Jimramov ajeho orgány (dále
jen "povinný subjekt") je upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen' zákon o svobodném přístupu k informacím").

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního
zařízení.
V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený zaměstnanec Městyse Jimramov zařazený do úřadu
městyse (dále jen "zaměstnanec") poskytne žadateli informaci neodkladně, pokudji má k dispozici. ení-li
žadateli ani ústně ani telefonicky informace poskytnuta, nebo nepovažuje-Ii žadatel informaci takto
poskytnutou za dostačuj ící, je třeba podat žádost písemně.

II.

Náležitosti písemné žádosti:

- musí být zřejmé, že je určena povinnému subjektu, a dále kdo ji činí; u žádosti podané prostřednictvím
telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. jeho elektronická
adresa),
- musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a
odloží se. Žádost se odloží také v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného
subjektu.

Písemná žádost se podává na adresu: Úřad Městyse Jimramov, áměstí Jana Karafiáta 39, 592 42
Jimramov. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, datové schránky osobně v kanceláři úřadu městyse nebo
prostřednictvím elektronické pošty na adrese: mestys@jimramov.cz.

III.

Informaceje poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti, a to písemně, nahlédnutím do
spisu, nebo na paměťových médiích. Za datum podání žádosti se považuje den, kdy ji povinný subjekt
obdržel. Týká-li se žádost zveřejněné informace, zaměstnanec sdělí žadateli, kde ajakým způsobem je možné
požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá (tato skutečnost se považuje za
nové podání žádosti), bude mu sdělena ve lhůtě 15 dnů.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit, nejvýše však o lOdní, ze závažných důvodů, kterými jsou:
- vyhledávání a sběr informací
- vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti
- konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti
Žadatel musí být o prodloužení lhůty ajejich důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí
informace.



IV.

Povinný subjekt neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení § 7 - § 12 zákona o svobodném
přístupu k informacím.

Pokud není žádosti o poskytnutí informace byť jen z části vyhověno, vydá se o tom ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí (výjimku tvoří případy, kdy se žádost odloží - čl. II).
Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného
subjektu, který ho vydal (Úřad městyse Jimramov), číslo jednací a datum, označení příjemce rozhodnutí,
výrok rozhodnutí s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění omezení práva
na informace, poučení o možnosti odvolání, jméno, příjmení a funkci pověřeného pracovníka.
Pokud ve lhůtě pro vyřízení žádosti není vydáno rozhodnutí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým
byla informace odepřena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta
pro vyřízení žádosti.

V.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného
uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává u povinného subjektu na adrese: Úřad Městyse Jimramov, áměstí Jana Karafiáta
39,592 42 Jimramov

Odvolání je možno podat prostřednictvím formuláře "Odvolání proti rozhodnuti o neposkytnuti informace ",
který je možno získat v kanceláři úřadu městyse, nebo na internetové adrese www.jimramov.cz,

O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který
rozhodnutí vydal nebo měl vydat do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vydal
rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení se v takovém případě
považuje den uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle
zvláštních právních předpisů. (I)

VI.

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 S~., o svobodném přístupu k informacím, poskytují Městys
Jimramov a jeho orgány úplatně, předmětem úhrady jsou materiálové náklady:

kopírovací služby formát A3 (jednostr.řoboustr.) 3,-Kč / 5,-Kč
formát A4 (jednostr.řoboustr.) 2,- Kč /3,- Kč
tisk na tiskárnách PC - černobíle 2,-Kč I stránka
barevné 5,-Kč I stránka
CD -10 Kč
DVD- 14,-Kč
doručovací náklady (poštovné) dle tar. České pošty

Povinný subjekt musí vždy do I. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti
poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Tato směrnice ruší platnost směrnice Č. 612008 k postupu při realizaci zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 7.8.2008.

Směrnice Č. 2/20 II k postupu při real izaci zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabývá
účinnosti dnem 16.12.20 II

V Jimramově dne 16.12.20 II

I) Zákon Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jti
Ing. Josef Homolka,

starosta Městyse Jimramov

MĚSTYS .JJMRAMOV
J 592 ·12JII\1RA'1OV

am Jana Karafiata 39
ICO' 00294471 DIC: CZ 00294471



--

Vzor žádosti o poskytnutí informace

Úřad Městyse Jimramov
Náměstí Jana Karafiáta 39
Jimramov
592 42

žádost o poskytnutí informace

.., (Čitelně vyplňte hůlkovym písmem)
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnací.m, Vás žádám o poskytnutí této informace:

~ (při nedostatku místa možno pokračovat na druhé straně této žádosti)

Žadatel

jméno: ~plijmeni: _

adresa bydliště, telefon. _

Datum: .

podpis žadatele



Vzor odvolání
podle § 16 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno a přijmenífyzické osoby / obchodní jméno právnické osoby
Bydliště fyzické osoby / Sídlo právnické osoby

Věc: Odvolání podle § 16 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Dne jsem Vás požádal podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o poskytnutí následující informace:.'
...... uveďte text Vaší žádosti .

"

Dne jsem obdržel Vaše rozhodnutí čj , kterým byla moje žádost
odmítnuta (zčásti odmítnuta). *)
V zákonné lhůtě stanovené shora uvedeným zákonem jste mi požadovanou informaci nepodali ani
nevydali rozhodnutí, takže mám za to, že mi bylo poskytnutí informace odepřeno. *)
Domnivám se, že na poskytnutí požadované informace mám zákonné právo. Podávám proto v dané věci
odvolání podle § 16 citovaného zákona.

V dne .

podpis


