INFORMACE PODLE § 5 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
odst. 1 písm. b) vyjma položky první: místo a způsob, jak získat
informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh,
podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a
povinnostech osob

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A DALŠÍ
(dle záhlaví této části a také dle § 5 odst. 1 písm. c) a d) zákona)
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Informace jsou poskytovány zveřejněním nebo žadateli na základě
žádosti (formulář pro její podání je k dispozici v podatelně MěÚ nebo na webu
města).
Způsob přijímání, evidence a vyřizování stížností a petic je stanoven
směrnicemi starosty města ze dne 3.dubna 2002, v aktuálním znění. Tyto jsou
k dispozici v podatelně MěÚ a na webu města.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:
1) Podání může být učiněno ústně (i telefonicky), elektronicky nebo písemně (i
faxem). Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
2) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je
požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do
sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost
do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,
žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí
podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím
do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
3) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných
důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které
jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných
informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na
rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného
subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně
informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

4) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Rozhodnutí musí obsahovat:
- označení povinného subjektu,
- číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
- označení příjemce rozhodnutí,
- výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno,
- odůvodnění každého omezení práva na informace,
- poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku,
- vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka
povinného subjektu s
uvedením jména, příjmení a funkce.
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal
rozhodnutí dle bodu 4, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace
odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy
uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů
města:
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru MěÚ, který
napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení
tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo
příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze
podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu
projedná městská rada, starosta nebo tajemník.
Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků
v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty či městské rady, stejně jako
opravné prostředky proti výsledkům přestupkového řízení se podávají
prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení
tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo
příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i
přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně
návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Karlovarského
kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.
3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či
právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému
soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost
k Ústavnímu soudu.

