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Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 19. října 2017 podané dle InfZ Vám zasíláme v příloze náš seznam
obcí kraje (ve formátu Excel), který máme k dispozici z titulu výkonu činnosti krajského
úřadu. Seznam obsahuje Vámi požadované informace – adresa, e-mail, jméno starosty.
Pro účely komunikace se zástupci obcí se snažíme udržovat vždy aktuální seznam
kontaktů na obce Olomouckého kraje. Seznam je však natolik aktuální, jak s námi
představitelé obcí komunikují při snaze periodicky aktualizovat předmětný seznam.
Kontakty na obce můžete najít rovněž na portálu veřejné správy pod odkazem:
https://seznam.gov.cz/ovm/regionDetail.do?path=KUOlomouc&ref=obcan. Zde si tak
každý občan může najít kontakty na obce v Olomouckém kraji.
Pokud máme Vaši žádost evidovat, jako žádost podanou v režimu informačního zákona,
prosím o zaslání doplňující informace v souladu se zákonem:
§ 14
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se
žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v
žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li

přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od
adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název,
identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Děkuji za doplnění žádosti.
S pozdravem
Ing. Luděk Niče, v. r.
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