
K zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím / dále jen zákon /  

Obecní úřad /OÚ/ v Borové, číslo popisné 100, PSČ 569 82 /povinný subjekt/ stanovuje místo pro 
podání písemné žádosti o poskytnutí informace kancelář – umístěna v I. Patře obecního úřadu. 
Ústní informace poskytuje v úřední dny – pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin – starosta obce. 

V souladu s Ústavou ČR a zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění je obec základním 
územním samosprávným celkem. Obec je právnickou osobou. 
Samostatné záležitosti obce spravuje obecní zastupitelstvo. Obec má vlastní majetek a finanční 
zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem. 
Sídlem obce je obecní úřad, který plní úkoly v oblasti samostatné působnosti vykonává státní správu. 

Schéma organizační struktury Obecního úřadu v Borové je samostatnou přílohou této informace. 

ŽÁDOST o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou 
žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou 
žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně /§ l3 zákona/. 

Písemná žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.  
Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí /identifikace žadatele/. 
Nebude-li žádost tyto údaje obsahovat, není podáním ve smyslu zákona a bude odložena /§ l4 odst. 2 
zákona/. 

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI /§ l4 odst. 3 zákona/ a: 
A/ v případě nesrozumitelného nebo příliš obecného obsahu bude žadatel do 7 dnů od podání žádosti 
vyzván k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, bude rozhodnuto o odmítnutí 
žádosti. 
B/ je-li žádost mimo působnost OÚ v Borové, bude odložena a žadatel vyrozuměn do 3 dnů 
C/ poskytnutí informace do 30 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných 
důvodů /§ l4 odst. 5 zákona/ prodloužit, nejvýše však o 20 dní. 

Pokud OÚ v Borové žádosti o poskytnutí informace nevyhoví /byť i jen zčásti/, vydá o tom ve lhůtě pro 
vyřízení žádosti rozhodnutí, které bude doručeno do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí nebude 
vydáno v případech, kdy je žádost odložena. 

Pokud OÚ v Borové ve lhůtě pro vyřízení žádosti informace neposkytne ani nevydá rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. 

ODVOLÁNÍ /§ l6 zákona/ lez podat ve lhůtě do l5 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u OÚ Borová. O odvolání 
rozhodne odvolací orgán, tj. Okresní úřad Svitavy. 
Vzor odvolání je přílohou této informace a lze je obdržet v kanceláři OÜ. 

OÚ v Borové je oprávněn /§ l7 zákona/ 
- žádat úhradu ve výši nákladů za poskytnutí informace 
- podmínit vydání informací zaplacením úhrady nákladů. 

Pořízení kopie této informace – za úplatu dle sazebníku – je umožněno v kanceláři OÚ – 1. patro. 
Sazebník úhrad za poskytování informací je přílohou této informace. 

PLATBY A SAZBY ZA INFORMACE PODÁVANÉ PODLE zák. č. 106/1999 Sb. 

1. úhrada pracovního výkonu: 

- za každou celou čtvrthodinu  25,-- Kč   

2. úhrada za pořízení fotokopií:  



- kopie formát A4 jednostranná 1,50 Kč   
- kopie formát A4 oboustranná  2,-- Kč   

3. úhrada za použití výpočetní techniky:  

- kopie formát A4 jednostranně 5,-- Kč   
- kopie formát A4 jednostranně /scanner/  10,-- Kč   
- kopie formát A4 jednostranná barevná  20,-- Kč   
- kopie disketa  3,5 20,-- Kč   
- kopie CD 50,-- Kč   

Kopie a úkony na vlastní diskety /CD/ žadatele je nepřípustná. 
 
4. náklady spojené s odesláním informace 
na doručenku s hnědým pruhem: tj. 

do 20 g 19,40 Kč   
do 50 g 23,-- Kč   
do 500 g 30,-- Kč   
do 1 kg 40,-- Kč   

5. celková úhrada nákladů za poskytnutí informace  
- je součtem úhrad uvedených v bodech 1. až 4. 

 


