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KRA]SKY URAD
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
odbor právní a organizační
za. říina 7I7 ' 702 18 ostrava
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Vážený pan
Josef Ohnheiser
Bloisstr. 36
D 79761 Waldshut
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Sdě|ení k podání ze dne L2.9.2022

Vážený pane ohnnheisere,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dá|e jen ,,krajský úřaď.) obdrže| dne !5' 9' zoz2 Vaše podání, datované
dnem 12' 9' 2o2z, označené jako ,,Sde|eni k memu podani ze dne 24.06.2022' (dá|e též jen ,'podánl')'
ve kterém mimo jiné žádáte krajský úřad o poučení, jak formu|ovat text, ktený by odpovída| právním
požadavkům na stížnost pod|e s 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dá|e jen ,,zákon o svobodném přístupu k informacím.') a umožni| krajskému úřadu rozhoc|nout.

Kmjský úřad prvně připomíná, že stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti |ze podat
jen ze zákonných důVodů, které jsou uvedeny v $ 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost
můžete podat, jest|iže Vám nebudou obcí poskytnuty informace do 15 dnů od doručení žádosti o informace
a zároveň nebude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo v případě' že Vám požadované informace
budou obcí poskytnuty pouze částečně' Popřípadě se můžete stižností bránit proti postupu obce, kdy by obec
žádost o informace vyřídi|a odkazem na zveřejněnou informaci nebo by žáda|a úhradu za poskytnutí informace.

Krajský úřad sezna|, že s obcí komunikujete písemně. stejnou formou můžete podat istížnost. Ze zákona máté
právo podat stížnost i ústně, e-mai|em prostřednictvím e|ektronické adresy podat€|ny obce nebo skrze datovoú
schránku, máte-li ji zřízenou' Případnou stížnost adresujte povinnému subjektu (obci), identifikujte podanou

žádost o informace (např. datem vyhotovení žádosti) a uved,te své jméno a příjmení, datum narození a adresu
trva|ého pobytu.

Stížnost je nutné podat do 30 dnů ode dne up|ynutí |hůty pro poskytnutí informace nebo od doručení sdělení
pod|e56,514odst'5písm'c)nebos17odst.3zákonaosvobodnémpřístupukinformacím.Pokudtuto
|hůtu nedodržíE, nebude se jednat o stíŽnost pod|e zákona o svobodném přístupu k informacím.

Krajský úřad může o stižnosti rozhodnout jen tehdy, jest|iže obec stížnosti zcela nevyhoví tím, že poskytne

požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. I proti tomuto novému vyřízení
žádosti se můžete bÍánit novou stížností, za sp|nění rnýše uvedených podmínek.

Přijměte dá|e informaci, že krajský úřad vyhodnoti| část Vašeho podání jako stížnost na postup obce
při vyřizování Vaší žádosti o informace ze dne 4. 8, z02v a v sou|adu se zákonem ji dne 21. 9. 2022 postoupi|

povinnému subjektu . obci stará Ves nad ondřejnicí (dá|e jen ,,obec'')' Dne 26' 9' z0z2 obdrže| kmjshý úřad

od obce kopii vyřizující písemnosti k Vaší žádosti' tedy kopii přípisu č. j. ousv9Ízl}ozz ze dne 23. 9' zo22,
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lbll 9b* Vaši stížnost vyřídi|a v sou|adu s g 16a odst' 5 zákona o svobodném přístupu k ínformacím,
tím' že jí vyhověla. Krajský úřad Vzal tuto skutďnost na vědomí a má za 

.to, 
ie Vaše stížnost

ze dne 12' 9' 2022 je wřízena. '

V pří|oze Vám

S pozdravem

JUDr. Petr Ph.D,, LL.M.
vedoucí odboru a organizačního
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Vámi zas|anou korespondenci a dokumentaci.
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