Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 27. 12. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
„Tímto žádám povinný subjekt dle § 4, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o
poskytnutí a následné zveřejnění zvukového záznamu a stenozáznamu ze 7.
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2021 týkající
se projednávání bodů 65-67 (které byly projednávány společně):
-

65.
Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

-

66.
Návrh obce Jívová na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje zkráceným postupem

-

67.
úplná aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje
Žádám také o poskytnutí a následné zveřejnění podkladových materiálů, které
měli zastupitelé k těmto bodům před jednáním k dispozici.“

Poskytnuté informace (odkazy):
Dle ustanovení § 6 odst. 1 informačního zákona pokud žádost o poskytnutí informace
směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve,
nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz
na internetovou stránku, kde se informace nachází.
Na základě výše uvedeného byly žadateli poskytnuty odkazy uvedené níže, na již
v minulosti zveřejněné informace:
Podkladové materiály pro zasedání Zastupitelstva Olomouckého (dále také „ZOK“)
kraje dne 13. 12. 2021 (nejen podklady žadatelem požadované) jsou standardně
zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/zok/1312-2021/start.html. Konkrétní podkladové materiály, které měli zastupitelé
k, v žádosti o informace uvedeným bodům, před předmětným zasedáním ZOK
k dispozici, jsou taktéž zveřejněny na webu Olomouckého kraje, viz zde:
https://www.olkraj.cz/zok/13-12-2021/081/Usneseni.html
https://www.olkraj.cz/zok/13-12-2021/082/Usneseni.html
https://www.olkraj.cz/zok/13-12-2021/083/Usneseni.html
Audiovizuální záznam z předmětného zasedání ZOK je v souladu s jednacím řádem
ZOK zveřejněn na následující webové adrese: https://live.publicstream.cz/olomouckraj/7-verejne-zasedani-zastupitelstva-olomouckeho-kraje-865.
K požadavku na stenografický záznam uvádíme, že tento se nepořizuje, přičemž jeho
pořízení žádný platný právní předpis nepředpokládá a nepožaduje. Nicméně zápis
ze zasedání, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, bude ve lhůtě

dle uvedeného zákona zveřejněn na webové adrese https://www.olkraj.cz/zapisyzok-cl-4995.html.
Informaci zpracoval:
Dne 28. 12. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

