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Věc: Opakovaná výzva ke splnění zákonné povinnosti.

Vážení,

dne 18.08.2018 jsem Vás vyzvala k poskytnutí informace podle zákona č. 1 06/1 999Sb. Toto
přijetí bylo potvrzeno elektronickým způsobem komunikace tentýž den, bezprostředně po
podání žádosti
V této žádosti jsem Vás žádala, na základě Zákona č. 1 06/1999 sb., o poskytnutí informace
o obsahu stížnosti pana
na rušení nočního klidu na našem pozemku a jeho
žádosti o projednání konání
na zastupitelstvu obce Osek.
!

Současně jsem žádala o sdělení informace o čísle jednacím, pod kterým je předmětná
stížnost či žádost vedena na Obecním úřadu Osek.

Podle uvedeného zákona jsem žádala o zaslání prosté kopie elektronickou formou na výse
uvedenou adresu. Případně v listinné podobě na adresu mého bydliště.
Vzhledem k probíhajícím volbám jsem ponechala přiměřeně ,,delší" Itíůtu na vyřízení mé
žádosti.

Vzhledem o tomu, že jsem do současnosti neobdržela předmětnou informaci podle
citovaného zákona a ani neobdržela stanovisko obce k mé žádosti, opakovaně Vás
vyzývám ke splnění povinnosti podle Zákona č.106/1999 Sb.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovanou výzvu, žádám Vás o sdělení informace v co
nejkratší čase. Případně, pokud se domníváte, že nemůžete nebo nechcete poskytnout
žádanou informaci, o zaslání stanoviska, proč to odmítáte v určené Itíůtě zákonem.

Děkuji za vyřízení a přeji hezký den
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29. 11. 2018
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WRIZUJE:

Peroutka

l

TEL.:

371 781330

«

FAX.:

371 781330

E-MAIL:

podatelna@obecosek.cz
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30. 11. 2018

DATUM:

Sděleni k opakované výzvě ke splněni zákonné povinnosti

Dne 29. 11. 2018 jsme obdrželi Vaši výzvu ke splněné zákonné
povinnosti o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Omlouváme se,

ale Vaši Žádost zaslanou elektronicky prostřednictvim epodatelny
http://obecosek.cz/ dne 18. 9. 2018 jsme bohužel neobdrželi.
K Va.ší žádosti ohleďně informace o obsahu stižnosti

pana
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sdělujeme, že tato stižnost byla na jednáni l

'1

l a byla adresovaná zastupitelstvu obce Osek.

l

Kopii dopisu přikládáme. Vpřiloze zasiláme téz. výpis doručené
emailové adresy: podatelna@becosek.cz

poŠty

Za nedopatřeni s prvni žádostí, kterou jsme neobdrželi, se omlouváme a
jsme s pozdravem

,? ,,/,?:.
Jaroslav Peroutka
starosta
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