Rada Města Přešticea tajemniceMěstskéhoúřaduPřeštice
přijímajína zák|adě$ 102odst.2 písm.f) a $ l10 odst.4 písm.a) zékona
č.I28]2OOO
Sb.,o
obcíchve zněnípozdějších
předpisůkplnění povinnostístanovenýchzákonem ě. 10611999
Sb., o svobodném
přístupuk informacímve zněnípozdějších
předpisůtato

Pravidla Rady Města č. 412012,
pro poskytováníinformací
I.
Úvodní ustanovení
Zaměstnanci města zaŤazenído městského úřadu a organizačníchsloŽek města se při
poskyoviíní informací řídí zákonem o svobodnémpřístupu k informacím v platném znění
(dále jen zákon) a jeho prováděcími předpisy, v případech stanovených v 20 dost. 4 tohoto
$
zákona správním řádem a těmito pravidly.
il.
Přijímání žádostí
1 . Žádosti v písemnéformě přijímá zejménapodatelnaMěstského uřadu Přeštice (dále jen
MěU), případně kancelař starosty nebo tajemnice. Žádost můžepřijmout i kteýkoli
zaměstnanec MěU, který je však povinen ji bezodkladně předatkzaevidovríní podatelně
nebo výše uvedeným kancelářím. Žádost je možnépodat rovněž elektronióky, a to
prostřednictvím datovéschránky nebo elektronicképodatelny.
2. Pokud je podána ústní žádost, kterou ne|ze zodpovědět na místě, případně vyřídit
odkazem na zveřejněnou informaci, pomůžepříslušnýzaměstnanec tazate|isepsat žádost
písemnou.Stejně se postupuje, ikďyžje na ústnížádostinformace poskýnuta, a|e žadate|
ji nepovažujeza dostačující.
3 . Na žádostpodatele potvrdí přejímajícízaměstnanecMěÚ na stejnopisu převzetí písemné
Žádosti s uvedenímsvéhojména adatapřevzeti.
4 . Žádosti o poskýnutí informací se stejně jako jiné písemnosti evidují v elektronické
evidenci spisovéslužbypod přiděleným číslemjednacím.
5 . Všechny písemnosti, vyhodnocené útvary městského uřadu jako žádosti o poskýnutí
informací obsahující poŽadované náležitosti podle výše uvedeného zákona",jsou po
přidělení ěísla jednacího předríny kancelríři starosty, kde je vedena evidence Žádostí o
poskytovráníinformací.
6 . Pro vyhodnocení podání jako Žádosti o poskýnutí informací je roáodující jeho obsah.
V pochybnostech o obsahu rozhoduje o zaevidovénížádostitajemnice.
7 . Zádosti o poskýnutí informací, které ná|eži do působnostijiných povinných subjektů,
kancelář starosty odloží a nejpozději do 7 dnů ode dne jejího doručeníozniímí tuto
skutečnostžadate||obě písemnostise zaevidujív elektronickéevidenci spisovéslužby.

T

l . Ustní a telefonickéžádostise neevidují.

2 . Evidence žádostio poskytnutíinformacíobsahujetyto údaje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

číslojednací
jméno,příjmenía adresu žadate|e
stručnýobsah žádosti
konec lhůtypro poskýnutí informace
jménovyřizuj ícíhozaměstnance
datum poskýnutí informace

3. V kanceláři starosty se rovněŽ zak|ádají kompletní spisy vyřízených Žádostí, které
obsahují zqména:
a. podanou žádost
b. odpověď žadateli s uvedením poskýnuté informace nebo rozhodnutí o
odmítnutíŽádosti příp. částiŽádosti
c. odkaz na číslo pokladního dokladu, kterým by|y zapIaceny náklady na
zpracováni informace dle platnéhoceníku
d. případnéodvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, návrh odvolacímu
orgánu a rozhodnutíodvolacíhoorgánu
e. případnou stížnostna postup při vyřizovéní žádosti o informace, vyřizeni
stíŽnosti, příp. návrh nadřízenému orgánu na rozhodnutí o stíŽnosti a
rozho dnutí nadŤizenéhoorgánu
Spisy nebo jejich části mohou byt uloženy na příslušnýchodborech MěÚ, je-li to
z hlediska souvisejícíchsprávníchÍízeniúěelné.o místěuloŽeníse v takovémpřípadě
uěini záznarn ve spisu příslušnéžádostiuloženémv kanceláři starosty.

IV.
Poskytování informací
1. Informace poskytují ve lhůtě do 15 dnů (ust. $ 14 odst.5 písm. d) zákona)
zaměstnanci příslušní podle vykonávané agendy' kniž žádost směřuje, případně
vedoucí útvaru,týkají-li se poskytovanéinformace více agend zatazených v pracovní
náplni útvaru.
2 . Je-li nutné poŽadované informace poskytnout z agend více útvarů,poskytuje je
tajemnice.
3 . Zarněstnanci uvedení v odst. I. a 2. postupují při posuzoviíní podaných žádostia
nakládánís nimi podle ustanovení$ 14 zrákona.
4 . Rozhodnutí o odmítnutížáďostivydává na zžk|aděpodkladů zpracovartýchpříslušným
zaměstnancemvedoucí útvarunebo tajemnice' přitom postupuje podle správního řádu
($ 67 - 75 SŘ).
5 . Případný návrh odvolacímu orgánu' kteým je příslušný odbor Krajského úřadu
Plzeňského kraje, zpracovává ten zaměstnanec, kteý vydal rozhodnutí o odmítnutí

6.

7.
8.
9.

Žádosti, pokud odvolání vplném rozsahu nevyhoví. V odvolacímřízeni se postupuje
podle správníhořádu ($ 81 -88 SŘ).
Vzniknou-li úřadunríkladynazpracovráníposkytovaných informací, oznétrnipříslušný
zaměstnanec bezodkladně písemně žadateličástkupoŽadovanéúhradynákladů podle
aktuálně platnéhoceníku vydávanéhoradou města v souladu s $ 17 výše uvedeného
zákona a nař.vlády č. 17312006Sb. Doruěení tohoto oznámení musí bý doloženo.
Poskýnutí takové informace je podmíněnozaplacenímúhradypodle ust. $ 17 odst. 5
zákona.
o ústníchjednáních uskutečněnýchv průběhu zpracovžní požadovanýchinformací
sepíševyŤizujici pracovník protokol, o telefonickýchjednaních ajiných provedených
úkonechúřednízéznam,
odloŽení žádosti,která nemá požadovanénáleŽitosti nebo na kterou jsou požadovány
informace' jež se nevztahují k působnostipovinného subjektu, není rozhodnutím ani
usnesením.o odloženísepíševyŤizujicízaměstnanecuřednízénnam.
Žádost se považujezavyÍizenou' pokud :
- byly poskýnuty úplnépoŽadovanéinformace,
- byly poskýnuty částečněpožadovanéinformace a bylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutížádosti,kteréje v právní moci,
částečném
- bylo vydáno rozhodnutío odmítnutížádosti'kteréje v právní moci.
V.
Výroční zpráva

1. Výroční zprávu o poskýnutých informacích na zékladěpísemných žádostipodaných
ve smyslu zákona zpracovává a zveřejňuje v souladu s ust. $ 18 ziákona kancelař
staÍosty.
Vyřizující zaměstnanci jsou povinni předávat kanceláři StaÍostyvšechny vyřízené
žádosti o poskýnutí informací bezodkladně po jejich vyřizeni (viz část IV. odst. 9
těchtopravidel).
a
J.
Nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku jsou vyřizujicí zarněstnanci
povinni předat kanceláři starosty písemnou nebo elektronickou informaci o postupu
(k 31. 12. předchozího kalendářního roku) při vyÍizověni dosud nevyŤízenýchžádostí
podaných před uplynutím předchozíhokalendářníhoroku.

VI.
při
postup
žádostío informace
na
vyřizování
Stížností
l . o stížnostina postup při vyřizováni Žádostio poskýnutí informací podle $ 16a zékona
podané ve lhůtě stanovenétímto ziákonem rozhoduje nadřízený orgán, kterým je
příslušnýodbor KrajskéhoúřaduPlzeňskéhokraje.
2 . Je-li stíŽnostpodiánaústněa nelze ji ihned výídit, sepíšeo ní vyřizující zaměstnanec
protokol.
3. Vyřizující zaměstnanec předloží stíŽnost spolu s kompletním spisem nadřízenému
orgánu do 7 dnů, pokud stížnosti sétmzce|a nevyhoví nebo nevydá rozhodnutí o
odmítnutížádosti.
4. V řízenío stížnostise správnířád pouŽije pro počítánílhůt($ 40 SŘ), doručovaní(19
- 25 SŘ) a náklady tízeni ( $ 79 SŘ).

VII.
Závérečnáustanovení
l. Uředním zéunamemo skutečnostizpracovaný vytizujícím zaměstnancem s uvedením
data zpracováni a opatřený podpisem vyřizuj ícíhozaměstnance.
2. Protokolem podle tétosměrnice je úřednízéznam opatřený navíc
žadate|e,
stěžovatele'příp.jiných úěastníků
ústníhojednání.
3. Kontrolu dodržovánítěchto pravidel a plnění nápravných opatření provádí vedoucí
útvarů,vnitřní auditor a tajemnice.
4. Tato pravidla byla schválenaradou Města Přešticeusnesenímč.I35l20I2 ze dne |.3.
2012 s okamžitouúčinností.
Současněse rušípravidla RM č.3l2OO7.
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Eva Česáková
tajemnice

Mgr. Antonín Kmoch
starosta

