Obec Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice
V Dobřejovicích 6.6.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1998 Sb.
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění, se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí následujících dokladů:
- podkladů a dokumentů pro jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.6.2019
v rozsahu, ve kterém je dostávají zastupitelé
- podkladů pro jednání všech následujících zastupitelstev pro r. 2019 a 2020 v termínech, kdy
jsou odesílány zastupitelům.
Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná, má veřejnost právo znát
i dokumenty a podklady ze kterých zastupitelstvo při svém rozhodování vychází. Řada obcí a
měst zveřejňuje materiály určené k jednání zastupitelstva současně s programem a pozvánkou
na jednání zastupitelstva na svých úředních stránkách. Protože tomu tak v Dobřejovicích není,
žádám o jejich zasílání s odkazem na výše uvedený zákon. Zveřejňování podkladů umožňuje
transparentní kontrolu práce zastupitelů a aktivní účast veřejnosti. Pouhé zveřejnění názvu bodu
jednání neříká mnohdy nic o tom, co je předmětem jednání, z jakých podkladů se vychází apod.
Žádám Vás o zaslání požadovaných dokumentů ve výše uvedených termínech elektronickou
poštou na mailovou adresu
Přivítal bych však, kdyby materiály určené
k jednání zastupitelstva byly současně s programem a pozvánkou na jednání zastupitelstva
zveřejňovány na úřední desce Dobřejovic. V tom případě bych netrval na zaslání pouze mé
osobě.
S pozdravem
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