admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

podatelna@ou-ludvikovice.cz
středa 13. ledna 2021 16:51
ad min@ou-ludvikovice.cz; jiři šturma; mistostarosta@ou-ludvikovice.cz
FW: žádost o poskytnutí informace
V

přeji hezký den
Ivana Zdobinská
Obec Ludvíkovice
hlavní účetní
sekretariát starosty
tel úřad: 608 978 427
mob.+ 420 733 334 568
ludvi kovice . cz

From:
Sent: Wednesday, january 13, 2021 2:59 PM

To: podatelna@ou-ludvikovice.cz
Subject' Žádost o poskytnut' informace
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutitéto informace - zasláni dokladu "OZNÁMENÍ o
zveřejnění dokumentu Obce Ludvíkovice", který byl načten na elektronickou úřední desku obecního úřadu dne 9. 11.
2020, ale nebyl na této desce nikdy zveřejněn.
Děkuji.
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OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice Č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

č.j.: 038/2021- LUD

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
Datová schránka: aapbs8e

V LudvÍkovicich dne 14.1.2021

výzva k upřesněni nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b)
Na základě Vaši žádosti o poskytnutiinformace dle zák. 106/1999 Sb. ze dne 13.1.2021 vás vyzýváme
k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace dle § 14 odst. 5, písm. b). Z vašeho dotazu
nám není jasné, o jaký dokument žádáte.
Ing. Zuzana Vrbová
místosta rosta

admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

podatelna@ou-ludvikovice.cz
pondělí 18. ledna 2021 9:54
Zuzana Vrbová; mistostarosta@ou-ludvikovice.cz; admin@ou-ludvikovice.cz; jiří
šturma
FW: Sděleni k výzvě čj. 038/2021 LUD ze dne 14. 1. 21

Kategorie:

Důležité

From:
Sent: Saturday, january 16, 20212:05 PM
To: podatelna@ou-ludvikovice.cz
subject: Sdělení k výzvě čj. 038/2021 LUD ze dne 14. 1. 21

Dokument, jehož název a datum načtení na elektronickou úřední desku obecního úřadu(EÚD OÚ) uvádím v žádosti,
byl načten jako "dokument/4263473" a dle evidence dokumentů zveřejněných na eúd oú za rok 2020 zde nebyl
nikdy vyvěšen - zveřejněn - podobně jako jiné dokumenty - což asi není v souladu s judikaturou:.
NSS ve svém rozhodnutí (sp. zn. 2 As 47/2016) dovodil, že při zvěřejňování informací či pÍsemnostj na
elektronické úřední desce je povinností správních orgánů evidovat toto zveřejněni na úřední desce náležitým
způsobem tak, aby správní orgány byly vždy schopné zpětně doložit, že určitá informace či písemnost byla zveřejněna
na elektronické úřední desce v souladu se zákonem.

Obsahem dokumentu je jakési dodatečné "hromadné" oznámeni, které se týká zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, postrádajÍcÍ náležitosti dle spisového řádu - na př. datum vyhotovení, č. j., jméno vyřizujiciho.

Ludvíkovice

1

OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice Č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

č.j.: 038/2021-LUD

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
Datová schránka: aapbs8e

v LudvÍkovicjch dne 29.1.2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Jedná se zřejmě o nějaké chybové hlášení, které úřad není schopen interpretovat a poskytnout tak
požadovanou odpověď'.
Ing. Zuzana Vrbová
m Ístosta rosta

admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Kategorie:

pátek 5. února 2021 15:45
admin@ou-ludvikovice.cz
Re: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Důležité

Nejde o žádné "chybové hlášení", jak uvádíte v příloze Vašeho dopisu, kvůli kterému nemůžete informaci
poskytnout.. požadovaný dokument byl zveřejněn (dodatečně, v lednu 2021) na elektronické úřední desce obecního
úřadu, s datem vyvěšení9. 11. 2020 {viz Dokumenty úřední desky - zároveň zde byl zveřejněn dokument o
aktualizaci žádaného dokumentu - "Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Ludvíkovice - aktualizace 4. 1. 2021", s
datem vyvěšeni dne 4. 1. 2021. Požadovanou informaci jsem si tedy získala z elektronické úřední desky. Dovolte mi
dodat, že zaměstnanec obecního úřadu J. Kubelka, který se podM na vyřizování žádosti o informace, není uveden v
organizační struktuře, která se povinně zvěřejňuje dle zákona č. 106/1999 Sb.
S pozdravem
-------- Původní e-mail ---------Od: admin@ou-ludvikovice.cz
Komu:
Datum: 29. 1. 2021 18:06:23
Předmět: Poskytnutíinformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

v příloze zasílám odpověď' na žádost ze dne 13.1.2021.

S pozdravem

jan Kubelka
referent st.správy
Obecní úřad Ludvíkovice
Mob.: 733 334 578 Tel.: 608 978 427
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OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice Č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
Datová schránka: aapbs8e

č.j.: 038/2021-LUD

v LudvÍkovicjch dne 10.2.2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě vašeho sdělení kvýzvě č.j.:038/2021-LUD ze dne 14.1.2021 a následně sděleni ze dne
5.2.2021 vás informujeme, že dokument/4263473 jsme nebyli schopni identifikovat, protože od
listopadu 2020 probíhá rekonstrukce webových stránek obce a žádný dokument pod tímto označením
neexistuje. Po vašem upřesnění vám sdělujeme, že na starých webových stránkách byl dokument
,,Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Ludvíkovice" zveřejněn 9.11.2020 a byl přetažen i na nové
webové stránky. Firma Galileo převádí data od listopadu 2020 a rekonstrukce stránek ještě není
dokončena. Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru se celá akce prodloužila a některá data nemusela
být zpřístupněna. V současné době je dokument viditelný a proběhla i nová aktualizace.
S pozdravem

ng. Zuzana Vrbová
místosta rosta

2 přílohy
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Ludvíkovice
Vyjádření firmy Galileo

