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Dobry den,
chtě1bych se na Vás jako povinný subjektdle $ 2(1) zákonač,106lt999 Sb., obrátits žádostio
informáce,dle $ 3(1f cít,žákonaoto můŽepožádatkaždáýzickáosoba,tedy využívámsvé
právo.

svéú{aj1jq9nuji se,
vq ryvLtq$ 1a(2)uvrídím
na emailovouadresu:
Žaa*'o doručování
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Prosím o následujícíinformace:
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Jednacířád zastupitelstva

!k!, znaE

Na weboqich strrínkáchobce, nemohu nikdě najítjednacítáďzastupitelstva. Prosím o uvedeď
odkazu na webové stranky, kde je jednaeířáďke stažení.
Stanovíjedn acíÍádnějaká pravidla pro vy.jadřoviíníobčanů(resp.jejich vystoupení v diskusi) na
zase dáni zasiup itel stva?
Pokud ano, uved1e prosím,jaká pravidla to jsou.

L,

Z ase ďánt zastupitel stva
i

Prosím o zveřejnění termírrrr(včetrě času)nejbližšíhozaseďáni zastupitelstva a jeho program.
Bude na programu rozhodoviánínějaké záIežitostísouvisejícís ochranou životníhoprostředí?
Pokud ano, uved'te prosÍm,o co se jedná.

3)

obecníuřad
Jak se čieníobecníuřad v obci?
j e:
Kteqý odbor/oddělení
.

(zákonč.183/2006Sb.)
stavebnímuřadem

.

povolovatkácenídřevin (zrákonč,.11411992sb.)
orgánemochranypřÍrodypříslušným

.

(zákonč.254i2001sb.)
vodoprármímuřadem

.

uřadem(zákonč.13/Í997Sb.)
sprármím
silničním

místně
z výšeuvedených,krcrýodbor/oddělení
některého
Pokud obecníuřad nemápůsobnost
by byi
působností
pověřenéhoobecníhouřadu nebo obecníhouřadu obce s rozšířenou
příslušného
příslušný?
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4,
Informace
Jalďm způsobem informuje obec své občany o záležitostech obecního zájmu? Uved'te všechny

způsoby(místnírozhlas, místníperiodikum atd.)

Kdo je odpovědný za informovaní občanůo činnostiobce?
Zveřejňuje obec na sých weboqich strankách íďormace dle $ 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.,
tedy informace, o jejichž zveřejněníjiž někdo žádal?
Uveďte, prosím odkaz na tyto informace.

5,
Petice' stíŽnosti
Je v obci upraven způsobvyřizování petic a stížností?
Pokud ano, kdo a jakou formou tato pravidla stanovil?
Pokud ne, jak obec lyřizuje petice a stíŽnosti?
Uved1e prosím odkaz.

6,
Místníreferendum
Konalo se v minulosti v obci nebo chystá se v do}rlednédobě v obci konárrr místníhoreferenda?
Pokud se již konalo, jaké věci se ýkalo, a j*ý byl výsledek hlasovrínív místnímreferendu?
Pokud je připravováno, jaké věci se Lýká?

Předem děkuji za vyŤízentméžádosti
S pozdravem
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4,
Iďormace
Jakým způsobem informuje obec své občany o záležitostech obecního zájmu? Uved'te všechny

7působy(místrrírozhlas, místníperiodikum atd.)
Kdo je odpovědný za iďormovríní občanůo činnostiobce?
Zveřejňuje obec na svych webových stránkách iďormace dle $ 5 odst. 3 zákonač. 106/1999 Sb.,
tedy informace' o jejichž zveřejněď již někdo žádď?
Uveďte, prosím odkaz na tyto informace.

5,
Petice, stíŽnosti
Je v obci upraven způsoblyřizování petic a stížností?
Pokud ano, kdo a jakou formou tato pravidla stanovil?
Pokud ne, jak obec vyřizuje petice a stížnosti?
Uvedle prosím odkaz.

6,
Místníreferendum
Konďo se v minuiosti v obci nebo chystá se v dohlednédobě v obci konrínímístníhoreferenda?
Pokud se jiŽ konalo, jaké věci se tykalo, a ja]{yby1 ýsledek hlasování v místnímreferendu?
Pokud je připravováno, jaké věci se tyká?

Předem ďěIcttji7 wŤí7r;ry
m! 4á{oqti
S pozdravem.
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Obec Brantice

793 93 Brantice 121
okr.Bruntál
TeVfax:+420554646032
E-mail: podatelna@brantice'cz

Našeě.i.:OUBR/068412016
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V Branticích

Poslrytnutíinformace dle zákona č.106|1999Sb., o svobodnémpřístupuk informacím
YáŽený pate,
Sb.' o
dne 24.t0.2016 jsme obdrželi Vaši Žádost o informace dle zfukorlaě. 10611999
svobodnémpřístupuk informacím,ke kteréVám sdělujemenásledující:
ad. 1) Jednacířád zastupitelstva
je zveřejněnna stránkáchobce pod tímtoodkazem:

a pravidla pro q,jadřování oběanůjsou v něm stanovenav $7.
aď.2) Zasedánízastupite1stva
v souladu
Zastupitelstvoobce (Zo) se schánídlepotřeby,nejméněvšakjedenkrátza3 měsíce
Zo
Zasedání
s $ 9á zákonae. 2yzdao Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů-(zakono obcích).
Zo blde
u,'oe v měsíci prosinci 2016. Zahájeníji vždy v 18:00 hodin. Termín zaseďání
o
zákona
($
93
zaseďění
tohoto
před
konáním
dní
vyvěšenna úřednídesce minimá|ně 7
není
nám
Zatím
zasedáni.
připravovaného
oilcích),kde bude zveřejněn i navrŽenýprogram
zá|eŽitostsouvisejícís ocfuar'ou Životníhoprostředí,která by měla bý na
znétma..Žáďná
příštÍm
zaseděníprojednana.
ad.3)obecníúřad
podle Vámi
obecní úřadv Branticíchse nečlenína odbory/oddělenía vykonává působnost
přísluší.
Tam, kde
působnost
podle
zákona
zákonů v těch případech,kdy mu
uvedených
-"naoa
jednotlivé
ji
odbory/oddělení
působnostpověřenému úřadu, vykonávají
zákon
MěstskéhoúřaduKmov.
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ad.4)lnformace
způsobypodle
obec informujesvéobčanyo záležitostechobecníhozájmu všemidostupn;ýrni
povahy a důležitostiinformace vyvěšenímna úřednídesce, v elektronicképodobě na
místnÍmrozhlasem,zveřejněníminformacív obecnÍm
webových stránkáchobce, vy'hlášením
zpravodaji.
Podle $ 103 e) zákonao obcíchodpovídáza informováníveřejnostio ěinnostiobce starosta.
Informacedle $ 5 odst. 3 zákona ě. 106/199Sb., zveřejňujemena weboqých stránkách pod
tímtoodkazem:
3466
http://www.brantice.clindex.php?nid:7,48&lid:cs&oid:3
ad. 5) Petice, stížnosti
oběanůna územíobce Brantice a
obec vydala Směrnici pro vyŤizovánípeticí a stížností
místrrí
ěásti Radimi, směrniceje zveřejněnana webovýchstránkáchobce pod tímtoodkazem:
15
http://www.brantice.czlfile.pbp?nid=748&oid:52708

ad.6)Místníreferendum
V našíobci se dosudnekona1omístníreferendumaŽáďnéreferendumnepřipravujeme.

