Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle

www.cotkytle.cz
+420 465 385 125
Id: ze3a4ha
obec@cotkytle.cz
IČO:00278602

Váš dopis s čj.: OUCC1140/2021,
naše zn.: OUCC1148 /2021
listů: 2
příloh/listů: …0/0
Sp. znak/skart. lhůta: 84.1/S5

Vyřizuje: Vlastimil Jureček
Telefon: 465 382 125
E-mail: starosta@cotkytle.cz
Datová schránka: ze3a4ha
V Cotkytli dne 22. 12. 2021

Oznámení o vyřízení žádosti o informace ze dne 16.12.2021
Obec Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 16.12.2021 žádost o
poskytnutí informace, kterou podala žadatelka ………………., (dále jen „žadatelka“), doručenou obci
Cotkytle (dále též „povinný subjekt“) v elektronické podobě na e-mailovou adresu obec@cotkytle.cz,
zaevidovanou pod čj. OUCC 1140/2021 (dále jen „předmětná žádost“).
V žádosti bylo odkazováno na dopis odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č.j.
MV- 99506-17/ODK-2021 - Vyjádření k žádosti o změnu termínu, kterým byla obec Cotkytle tímto
odborem Ministerstva vnitra požádána o zaslání jím požadovaných konkrétních dokumentů.
V předmětné žádosti byla požadována informace:
Žádám o přeposlání dopisu i s jeho přílohami, který byl obcí Cotkytle odeslán, případně
bude v nejbližších dnech odeslán, jako odpověď na žádost odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra, kterou po obci Cotkytle žádal zaslání jím požadovaných
dokumentů.

Povinný subjekt tímto informuje žadatelku o způsobu vyřízení předmětné žádosti:
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Dne 09.12.2021 byla do datové schránky Ministerstva vnitra odeslána odpověď na žádost č.j. MV99506-15/ODK-2021. Odpověď je evidována pod čj. OUCC 1117/2021 (dále jen „dokument č. 1“).
Přílohou této odpovědi byly následující dokumenty:
č. 2 – Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle dne 01.07.2021 čj. OUCC 624/2021
č. 3 – Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle dne 30.09.2021 čj. OUCC 864/2021
č. 4 – Zápis (3/2021) ze zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle dne 01.07.2021 čj. OUCC 658/2021
č. 5 – Zápis (4/2021) ze zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle dne 30.09.2021 čj. OUCC 899/2021
č. 6 – Dopis čj. OUCC 929/2021 adresovaný žadatelce, jehož předmětem bylo „Poskytnutí informace
ke stížnosti ze dne 27.09.2021.

K jednotlivým dokumentům povinný subjekt sděluje:
Dokument č. 1 – v zákonné lhůtě bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti.
Dokument č. 2 – jedná se o zveřejněný dokument, podle § 6 odst. 1 InfZ odkazuje povinný subjekt na
internetovou
stránku,
kde
je
možné
dokument
vyhledat:
https://www.cotkytle.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah642_1.p
df&original=3295-pozvanka_1_7_2021.pdf
Dokument č. 3 – jedná se o zveřejněný dokument, podle § 6 odst. 1 InfZ odkazuje povinný subjekt na
internetovou
stránku,
kde
je
možné
dokument
vyhledat:
https://www.cotkytle.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah649_1.p
df&original=3337-pozvanka_30_9_2021.pdf
Dokument č. 4 – jedná se o dokument, který byl žadatelce již poskytnut podle § 4a odst. 2 písm. d)
InfZ tím, že žadatelka při osobní návštěvě obecního úřadu do dokumentu nahlížela
a měla možnosti si pořídit fotografie nebo výpisy. Tím není vyloučena možnost
opakovaného nahlédnutí do dokumentu.
Dokument č. 5 – jedná se o dokument, který byl žadatelce již poskytnut podle § 4a odst. 2 písm. d)
InfZ tím, že žadatelka při osobní návštěvě obecního úřadu do dokumentu nahlížela
a měla možnosti si pořídit fotografie nebo výpisy. Tím není vyloučena možnost
opakovaného nahlédnutí do dokumentu.
Dokument č. 6 – jedná se o dokument, který byl již dříve odeslán žadatelce. Povinný subjekt považuje
tuto informaci za poskytnutou.
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