MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí
nám stí 138, 471 41 Dubá
Poskytnuté informace podle
dle zákona č. 106/1999
999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění
ní pozdějších
pozd
předpisů, za období roku 2014.. Zveřejněny
Zve
jsou
žádosti včetně odpovědí (poskytnutých
poskytnutých informací).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 5. srpna 2014 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím.
Povinný subjekt: Město Dubá
Žadatel: xxxxxxxxxx
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu
registra
úřadu
podle § 21 odst. 3 zákona č.. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
S přátelským pozdravem xxxxxxxxxx
Informaci poskytněte
te elektronicky na email:
email xxxxxxxxxx
Žádost o poskytnutí informace ze dne 6. srpna 2014 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím.
Povinný subjekt: Město Dubá
Žadatel: xxxxxxxxxx
Vážená paní, vážený pane,
žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu
registra
úřadu
adu podle § 21 odst. 3 Zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
S přátelským pozdravem xxxxxxxxxx
Informaci poskytněte
te elektronicky na email:
email xxxxxxxxxx
Poskytnutá informace ze dne 20. srpna 2014 (zasláno mailem):
Číslo jednací: MUD/2552/201
/2014/TAJ
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace
informac – kandidátní listiny.
Vážený pane,
na základě Vaší zaslané emailové žádosti ve věci
v ci poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
p
k informacím, ve znění pozdějších
jších předpisů,
p
doručené
na subjekt Město
sto Dubá na email podatelna@mestoduba.cz dne 5. srpna 2014 ve 21:05 hodin
ve znění:
ní: žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu
registra
úřadu
podle § 21 odst. 3 zákona č.. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a druhé Vaší

zaslané emailové žádosti ve věci poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené rovněž
na subjekt Město Dubá na email podatelna@mestoduba.cz dne 6. srpna 2014 v 1:39 hodin
ve znění: žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3
Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, Vám tímto sdělujeme následující.
S ohledem na tu skutečnost, že obě žádosti jsou v podstatě totožné odpovídáme na ně jedním
dopisem zaslaným na emailové adresy, na které jste odpověď požadoval.
Požadovaná informace tj. zaslání kopie podaných kandidátních listin Vám nebude poskytnuta,
a to z následujících důvodů. V otázce poskytování informací o kandidátech nebo kopií
kandidátních listin před vydáním rozhodnutí o registraci kandidátní listiny je třeba odkázat
na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2006 – Nahlížení do kandidátních listin
a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev, které je zveřejněno
na jeho internetových stránkách www.uoou.cz v sekci „Názory úřadu“. Z tohoto stanoviska
vyplývá, že volební orgán, který registruje kandidátní listiny, může poskytovat informaci
o tom, které osoby ve volbách kandidují, i bez jejich předchozího souhlasu od okamžiku
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo od okamžiku rozhodnutí o škrtnutí
kandidáta na kandidátní listině. Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí
kandidátní listiny nebo před rozhodnutím o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině platí,
že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze kandidující subjekty a sami kandidáti.
Registrační úřad by informaci o kandidátech mohl poskytnout pouze s jejich souhlasem
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále Vám sdělujeme, že po registraci kandidátních listin, která, jak ustanovení § 23
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ukládá, bude provedena do 48 dnů
přede dnem voleb (tj. do soboty 23. 8. 2014), budou informace o jednotlivých kandidátech,
uvedených na zaregistrovaných kandidátních listinách (a to v podobě, v jaké budou uvedeny
na hlasovacím lístku) zveřejněny na webové stránce Českého statistického úřadu
www.volby.cz.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
zaměstnanec registračního úřadu, který má osvědčení
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 28. srpna 2014 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Administrativní zátěž spojená se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
V souvislosti se zkoumáním míry administrativní zátěže, která je spojena s vyřizováním
žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
Vás tímto žádám o uvedení následujících údajů za první pololetí roku 2014:
1) počet žádostí, jejichž vyřízení trvalo jednomu zaměstnanci více než jeden pracovní den a
2) počet žadatelů o informace, které obci zaslali 7 nebo více žádostí za vymezené období.
3) U žádostí, které svým rozsahem nebo četností obec nejvíce zatížily (dále též "kverulační
žádosti"), prosím o stručnou specifikaci, čeho se kverulační žádosti týkaly.
V případě, že si obec provádí odhad či propočet "člověkodnů", které je nezbytné věnovat
vyřízení všech žádosti o informace za vymezené období, prosím též o uvedení tohoto údaje.

Požadované a získané informace budou použity v souhrnné a anonymizované podobě
jako podklad pro přípravu novely zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999
Sb., který by měl mj. umožnit odmítnutí kverulačních žádostí.
Informace prosím zasílejte na kontaktní emailovou adresu: xxxxxxxxxx
Předem Vám děkuji za spolupráci
S úctou: xxxxxxxxxx
Poskytnutá informace ze dne 3. září 2014 (zasláno mailem):
Číslo jednací: MUD/2693/2014/TAJ
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace – Administrativní zátěž spojená se zákonem
o svobodném přístupu k informacím.
Vážený pane,
na základě Vaší zaslané emailové žádosti ve věci poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
doručené na subjekt Město Dubá na email info@mestoduba.cz dne 28. srpna 2014,
ve věci administrativní zátěže spojené se zákonem o svobodném přístupu k informacím
za první pololetí roku 2014, Vám tímto sdělujeme následující.
1) Počet žádostí, jejichž vyřízení trvalo jednomu zaměstnanci více než jeden pracovní den.
odpověď: 0
2) Počet žadatelů o informace, které obci zaslali 7 nebo více žádostí za vymezené období.
odpověď: 0
3) Město Dubá neobdrželo žádosti, které by se daly nazvat jako „kverulační žádosti“.
4) Město Dubá neprovádí odhad či propočet „člověkodnů“.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost o poskytnutí informace ze dne 31. října 2014 (zasláno písemnou formou):
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Stavební úřad Městského úřadu v Dubé obdržel žádost o sdělení informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týká oplocení pozemku
č. KN 1071/2, k.ú. Tubož, obec Blatce, které z části zasahuje do účelové komunikace
č. KN 1213/1, k.ú. Tubož, obec Blatce.
Jedná se o informace:
- zda probíhá, resp. v jakém procesním stadiu se nachází, resp. zda a jak bylo ukončeno
správní řízení ve věci odstranění závadného stavu stavby – oplocení pozemku – zahrady,
která zasahuje na pozemek – nemovitost 1),
- zda probíhá, resp. v jakém procesním stadiu se nachází, resp. zda a jak bylo ukončeno
správní řízení ve věci odstranění stavby – oplocení pozemku – zahrady, která zasahuje
na pozemek – nemovitost 1).

Poskytnutá informace ze dne 13. listopadu 2014 (zasláno písemnou formou):
Číslo jednací: MUD/3353/2014/STU
Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších
předpisů,
Vám tímto sděluje, že dne:
- 4. listopadu 2014 provedl místní šetření a dne 12. listopadu 2014 vyzval vlastníky stavby
oplocení k účasti na kontrolní prohlídce dle § 133 stavebního zákona,
- 12. listopadu 2014 stavební úřad oznámil zahájení řízení o odstranění stavby oplocení
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy (§ 42 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád).
Lenka Čermáková, vedoucí Stavebního úřadu Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel. č. 487 870 103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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