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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Tímto Vám zasíláme Vámi požadované informace:
1) Byla Veřejná vyhláška z 5.2.14 neumístěná (potvrzeno písemným sdělením
povinného subjektu) na úřední desku OÚ Olešnice doručena?
Odpověď: Městský úřad Dobruška, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace
obcí, nemá povinnost fyzicky ověřovat vyvěšení dokumentů na úředních deskách
obecních úřadů. Výše zmiňovaná veřejná vyhláška, kterou Městský úřad Dobruška
obdržel od Obecního úřadu Olešnice v Orlických horách, byla opatřena povinnými
údaji s datem, razítkem a podpisem k vyvěšení a sejmutí na příslušné úřední desce.
Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) se za doručení veřejnou vyhláškou považuje patnáctý
den po jejím vyvěšení, což dle předložené vyhlášky bylo v daném případě dodrženo.
2) Byla Veřejná vyhláška z 5.2.14 umístěná na elektronické desce MÚ Dobruška
doručena, když nebyla opatřena podpisem osoby potvrzující vyvěšení a razítkem?
Odpověď: Z ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyplývá, že písemnost je doručena
veřejnou vyhláškou za podmínky, že v patnáctidenní lhůtě, po kterou je vyvěšena na
úřední desce, byla splněna rovněž povinnost zveřejnit písemnost nebo oznámení též
způsobem umožňující dálkový přístup. Rozhodující je tedy datum vyvěšení na úřední
desce obecního úřadu.
3) Byla Veřejná vyhláška z 5.2.14 vyvěšena na elektronické desce OÚ Olešnice
v souladu se zákonem, když dokument byl vytvořen 12.2.14 a jako datum vyvěšení je
uvedeno 7.2.14?
Odpověď: Městský úřad Dobruška, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace
obcí, není oprávněn posuzovat soulad se zákonem. Jsou-li na straně účastníků řízení
pochybnosti o zákonnosti postupu ve správním řízení, je třeba využít opravného
prostředku, kterým je odvolání proti rozhodnutí.
4) Dle zákona o archivnictví a spisové službě (§ 65) se vyvěšením dokumentu rozumí
vyvěšení jeho stejnopisu, opatřeného datem vyvěšení, na úřední desce. Jedná se o
vyvěšení stejnopisu, když se liší dokument vyvěšený na úřední desce od dokumentu,
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který mi byl zaslán OÚ? Konkrétně dokument (Příloha 1), který jsem obdržel 22.9.14
má uvedeno datum sejmutí 2.10.14 a dokument doposud umístěný na úřední desce
žádné datum sejmutí uvedeno nemá.?
Odpověď: Nesouhlasí-li účastník řízení s rozhodnutím nebo jsou-li na jeho straně
pochybnosti o spránosti postupu řízení, je třeba, ve lhůtě k tomu rozhodnutím
stanovené, využít opravného prostředku, je-li k dispozici.
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