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Odesňatel:
Obec Bdeněves
Bdeněves 49
330 32 p. Kozolupy
lČ: 00573001

OBEC
BDENĚVES

'

Adresát:

330 32

Datum:
VĚC:

04. 04. 2022

Č. j.:

49/ 2022

Tel:

377 922 282

poskytnuti informace dle zák. 106/ 1999 Sb.

Dne 21. 05. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona 106/ 1999 Sb označenou datem
21. 05. 2022, doručováno osobně na podatelnu OÚ v listinné formě, kterou vedeme pod čj. 49/2022
v následujickn znění:
Dle úkona Č. A06,/9,9 Sb. žádám g PODRQBNÝ_EQP!S A KONKRÉ'f.NÍ VYSVĚT|LENÍ K
,'/EDNOTUVÝM BODŮM ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ZE DNE 31.8.2021.
INFORMACE SRĚLTE po_m»K)sTLIYÝcH
.A, 'E(.) V sEs:rUpNÉM POŘADÍ.

K uvedené žádosti sdělujeme nás|eduiÍcÍ:
(i) povinný subjekt zveřejňuje rozpočtová opatření na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce obce;
(ii) povinný subjekt poukazuje na skutečnost, že podle bodu (i) je požadovaná informace veřejně
dostupná ode dne 13. 09. 2021;
(iii) povinný subjekt projednal uvedené rozpočtové opatření (nad rámec svých povinností) na svém
veřejném zasedání dne 25. 10. 2021 v samostatném bodu jednání, na tomto zasedání byl žadatel
přítomen, jak je patrno ze zápisu, a informace je mu tedy zjevně dostupná i touto cestou
(lV) přesto ve prospěch žadatele doplňujeme příslušný odkaz: https://www.bdeneves.cz/urednideska?fi|esRenderer-object|d=8423507&id=540&action=detai|&do=fi|esRenderer-down|oad
(V) ,,vysvětlování" je dle názoru povinného subjektu mimo |egis|ativní rámec lnfoZ, neboť je dotazem
na názor ve smyslu § 2 odst. 4 téhož zákona
CELKEM PŘÍLOH:
bez příloh
Informaci poskytujeme bezplatně v listinné podobě prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.
Za obec Bdeněves
Ing. Be. Petr Chleborád, starosta

l

Tel: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz
Datová schránka

Fax: 377 921924
http://www.bdeneves.cz/
ID: 9d3avm3
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Odesílatek
Obec Bdeněves
Bdeněves 49
330 32 p. Kozolupy
lČ: 00573001

·

E

Adresát:

Datum:
VĚC:

04. 04. 2022

Č. j.:

50/ 2022

Tel:

377 922 282

poskytnutí informace dle zák. 106/ 1999 Sb.

Dne 21. 05. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona 106/ 1999 Sb označenou datem
21. 05. 2022, doručováno osobně na podatelnu OÚ v listinné formě, kterou vedeme pod čj. 50/2022
v následujIckn znění:
.. ... .. . PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
DNE 7.3.2022 NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ Zi\S11jP.l'lE!.STVA OBCE Bdeněves byla přítollln(í
vcře,jnosti sdělena Släl'OStOLl obce Bdeněves Ing. Petrem (:hk'b()]"á(|em inf(jr]na(:e o provedené
kontrole na plnění zákona č. 106/99 Sb.
Dle zákotaa.-gj,06/99 Sb. žágám o zápis z provedené kontroly.

K uvedené žádosti sdělujeme nás|edujÍcÍ:

(i) povinný subjekt dovozuje, že žadatel má pravděpodobně na mysli Potokol o kontrole výkonu
přenesené působnosti svěřené orgánům obci u Obecního úřadu Bdeněves provedené Krajským
úřadem Plzeňského kraje v prosinci 2021 a lednu 2022;
(ii) i přes nepřesnou formulaci žádosti poskytujeme ve prospěch žadatele protokol dle bodu (i)
v příloze.
CELKEM PŘÍLOH:.
2 listy protokol
Informaci poskjtú'jeme bezplatně v listinné podobě prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.

Za obec Bd
Ing. Be. petr Chleborád, starosta
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Tel: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz
Datová schránka

Fax: 377 921 924
http://www.bdeneves.cz/
ID: 9d3avm3
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
i

l

I.

ODBOR KONTROLY, DOZORU A STĹŽNOSTĹ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Datum:
Č. j.:
Sp. zn.:

výčet podkladů:
přípisy kontrolované osoby ze dne 13. 1. 2022 a 17. 1. 2022 evidované pod č. jPK-KDS/257/22 a PK-KDS/256/22

-

spisy vedené k žádostem o poskytnuti informace dle lnfZ (10 spisů za rok 2019,
12 spisů za roky 2020 a 2021)

-

náhled internetových stránek kontrolované osoby dostupný na adrese
hups://www.bdeneves.cz/poskytovani-informaci-prijem-podani - sekce ,,Dotazy a
poskytnuté informace"

-

Interní směrnice č. 1/2021 - Pravidla pro příjímání a vyřizováni petic
seznam kontrol a reklamaci ke dni 5. 1. 2022 veřejně přístupný na:
h#ps://kontrolymian.cuzk.cz/kontrolyRUlAN/preh]ed-ovm/566756

-

1SUl
1SÚl
1SÚl
1SÚl
ISÚI

20. 1. 2022
PK-KDS/283/22
ZN/896/KDS/21

PROTOKOL
o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obci u Obecního
úřadu Bdeněves

;

-

Z pověřeni ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 753/2021 byla zaměstnanci
Plzeňského kraje, zařazenými do Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru kontroly,
dozoru a stižností provedena kontrola na základě ustanoveni § 129 a 129b zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 67 odst,
1 písm. C) a e) a § 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (k'ajské zřízeni), ve znění
pozdějších předpisů.
Kontroluiíci:
Mgr. Gabriela Petrášová, vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Vladimir Král, člen kontrolní skupiny

- výpis editace prvků za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019
- výpis editace prvků za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020
- výpis editace prvků za období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021
- výpis editace prvků za období 12. 1. 2021 až 12. 1. 2022
- výpis přehled reklamace (ID: 242905) ze dne 5. 1. 2022 a ze dne 12. 1. 2022

Pozn.." spisový materiál vedený k žádostem o poskytnuti informace, kteiý předložila
kontrolovaná osoba v rámci kontroly, se týkal žádosti, jež směřovaly do oblasti
samostatné působnosti - nebyl tedy předmětem kontroly.
íl.

Označeni kontrolované osoby:
Obec Bdeněves, se sídlem Bdeněves 49, IČO: 00573001, Ing. Petr Chleborád starosta
Předmět kontroly:
-

aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,

-

aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů,
aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
kontrola zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitosti
v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontrolní zjištěni:

Aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")
Kontrolovaná osoba:
-

nemá vypracovaný vnitřní předpis o poskytováni informaci podie lnfZ (pozn. není
povinný);

-

neobdržela a nevyřizovala v kontrolovaném období žádnou žádost o informace
směňující do oblasti přenesené působnosti obce.

Nebyly zjištěny nedostatky.
Aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,správni řád")

Datum kontroly: 10. 12. 2021 - 20. 1. 2022
Kontrolované období: 1. 1. 2019 - 9. 12. 2021

Kontrolovaná osoba:

Zahájení kontroiy:
Kontrola byla zahájena dne 10. 12. 2021 předložením (doručením) pověřeni ředitele
Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 753/2021, č. j. PK-KDS/4299/21 ze dne 9. 12.
2021.
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedeni:
Dokončením zpracováni předložených podkladů dne 20. 1. 2022.
1

-

nemá vypracován samostatný vnitřní předpis upravující přijímáni a vyřizováni
stížnosti dle § 175 správni řád (pozn. není povinný), tato problematika je zahrnuta
do vnitřního předpisu upravujícího pňjimáni, projednáváni a vyřizováni petic ,,Interní směrnice č. 1/2021 - Pravidla pro přijímáni a vyřizováni petic";

-

v kontrolovaném období neobdržela a nevyřizovala žádnou stížnost dle § 175
správního řádu.

2

Nebyly zjištěn'ý' nedostatky.
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Aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
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Kontrolovaná osoba:
-

má vypracován vnitřní předpis upravující přijímání, projednáváni a vyřizováni petic
- ,,Interní směrnice č. 1/2021 - Pravidla pro přijímáni a vyřizováni petic";

-

v kontrolovaném období neobdržela a nevyřizovala žádnou petici dle zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Nebyly zjištěny nedostatky.

Zápisy údajů lSÚVRŮlAN
Kontrolovaná osoba:
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nemá pro výkon agendy, uzavřenu veřejnoprávní smlouvu,
má zřízen přistup do 1SUl,
předložila výpisy editace prvků za kontrolované období (roky 2019, 2020, 2021 i
část roku 2022 - do 12. 1. 2022), z nichž vyplývá, že v kontrolovaném období
neprovedla žádné editace.

Reklamace
Kontrolovaná osoba předložila výpis přehled reklamaci. Ke dni zahájeni kontroly měla
1 reklamaci ve stavu ,,Vložená": reklamace ID 242905 (DAD - doplněni adresního
místa), vložená do 1SÚl dne 31. 12. 2014 (u adresního místa chybí vazba na ulici
odbojáře josefa Fischera).
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Kontrola zápisů údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále
jen ,,RÚIAN") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZR")
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Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly vytvořila na základě reklamace ID 242905
návrh změny.
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Stávaiicí data RÚIAN
U kontrolované osoby byla v kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN
zveřejněných
na
internetové
stránce
https://ko[1t.rolYrujal).cuzk.u/kontro|yRUlAN/prehled-ovm/559008 v terminu kontroly
evidována 1 chyba agendě Obec, tj. chybějící definiční body u adresního místa.
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Adresnímu místu Bdeněves, č. cv. 66 nemá určené definiční body. Stavební objekt
Bdeněves, č. cv. 66 rovněž nemá určené definiční body, tak jako parcelu. je tedy
otázka stran existence stavebního objektu a potažmo adresního místa. Kontrolovaná
osoba by tak měla v souČinnosti s příslušným stavebním úřadeni ověřit existenci
stavebního objektu. Pokud stavební objekt neexistuje, stavební úřad by jej měl zrušit
(současně by měl provést zrušeni adresního místa).
zjištěné nedostatky:
Kontrolovaná osoba měla v době kontrolu nevyřešenou reklamaci ID: 242905,
přiřazenou dne 31. 12. 2014, čÍmž došlo k porušeni § 4 odst. 3 a 4 ZZR.
Podle § 4 odst. 3 ZZR editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo
provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje,
dozvi - tj. v případě důvodné reklamace editor zapíše nebo změní referenční údaj nebo
v případě nedůvodné reklamace tuto zamítne. Pokud nelze důvodnost reklamace
(správnost zpochybněného prvku) ověřit v předepsané lhůtě, reklamací zpochybněný
údaj označí editor podle § 4 odst. 4 zzr jako nesprávný a reklamaci následně vyřeší
bez zbytečného prodlení.
ill.

3.

Metodická činnost:
- metodické příručky a doporučeni Ministerstva vnitra ČR, vztahující se
k problematice lnfZ lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR
http://wv^'j.mvcr.cz/c!anek/zakon-c-1 06-1 999-sb-o-svobod nem-pristupu-kiMcrmacim.aspx;
- metodická doporučeni k RÚIAN
lze nalézt na stránkách
ČÚZK
httDs://wwvLcL!zk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RU!AN/5metodika/Metodika.asox#ui 5;
Pokud dojde k vyřešeni reklamace ID: 242905 změnou adresního místa
(doplněni vazby na ulici odbojáře josefa Fischera), dojde ke změnám adres
obyvatel v registru obyvatel, kteří na této adrese mají evidovaný trvalý pobyt.
Zároveň v souvislosti s reklamaci bylo kontrolním orgánem zjištěno, že se k ulici
odbojáře josefa Fischera, neváže žádné adresní místo. Podél ulice jsou přitom
stavební objekty s adresními misty. Metodický dokument Uživatelské postupy
v 1SÚl, Založení ulice a změna příslušnosti uvádí: ,,Pří vzniku nové ulice je
potřeba doplnit vazbu na ulici u všech adresních mist, která do této ulice náleží."
[srov. § 14 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru
územní identifikace, adres a nemovitostí]. Posouzeni (kvalifikace) situace, kdy
adresní místa k ulici vizuálně náleží, ale vazba u adresních mist není v registru
RÚIAN evidována (zda je možno stav ponechat), správcem registru - českým
úřadem zeměměňčským a katastrálním (dále jen ,,ČÚZK") není kontrolnímu
orgánu známo, proto doporučujeme vyžádat si metodickou podporu ČÚZK
a následně volit příp. postupy ve vztahu k adresním místům, popř. i ulici.

4. Termín zasláni písemné zprávy o přijetí opatřeni k odstraněni nedostatků
a o jejich splnění je stanoven do 31. 3. 2022.
Poučeni:
Námitky ve smyslu § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), proti
kontrolnímu zjištěni uvedenému v protokolu o kontrole může starosta, případně jim
pověřený zástupce, podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručeni
protokolu o kontrole.
Za kontroIujícF
Mgr. Gabriela Petrášová
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Gabriela Petrášová
,@1zeňský kraj
'"" 21.01.2022 11:07

podepsáno elektronicky

Závěr:
1.

Doporučeni možného řešení odstraněni zjištěných nedostatků:
- aktivně spravovat agendu RÚIAN v souladu ZZR, tj. vyřešit dosud nevyřešenou
reklamaci ID: 242905 (viz výše).

m

·' .. . :

'

.?í.';";

:' . :":':'

2.

Souhrn zjištěných nedostatků:
Porušení § 4 odst. 3 a 4 ZZR, neboť ve věci reklamace ID: 242905 nedošlo
v předepsaném terminu k jejímu vyřešeni.
5

Mgr. Vladimir Král
člen kontrolní skupiny
podepsáno elektronicky

Vladimir Král
. .íplzeňský kraj
' 17.02.2022 07:54
6
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Datum vyhotoveni Protokolu o kontrole: 20. 1. 2022
Protokol obsahuje 7 stran a O příloh.
Rozdělovník:
Obec Bdeněves, se sídlem Bdeněves 49, IČO: 00573001, 1DDS: 9d3avm3
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížnosti
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Odesilatel:
Obec Bdeněves
Bdeněves 49
330 32 p. Kozolupy
lČ: 00573001

OBEC
BDENĚVES

C'

Adresát:

Datum:

VĚC:

04. 04. 2022

Č. j.:

51/ 2022

Tel:

377 922 282

poskytnuti informace dle zák. 106/ 1999 Sb.

Dne 21. 05. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona 106/ 1999 Sb označenou datem
21. 05. 2022, doručováno osobně na podatelnu OÚ v listinné formě, kterou vedeme pod čj. 51/2022
v následujíckn znění:
PŘEDMĚT ŽÁDOSTE:
Dne 7.3.2022 na veř(:jl]ém 7asc'dáni zastul:)i(e|s(va o|')C(' 13deněves byla přeclsc!da,jicirn tj Ing. Petrem
("hleborádem sdělena veřejl)(')sti jlľfc)l111ac(' o Inožnoslj čej:pání dotace na výsadbll ovocných St]'O]l]ů
jak pro obce tak i pro fyzické osoby. Dotaz na lulo dotaci byl vznesen z mé stl'anyemailelll na
emailové stránky obce Bdeněves a na en]aj] stin'osly o|)(:(' Bdeněves. 13ez zpětné odpovědi.
Die zákona č. 106/99 Sb. ZádálnL(Lim()rmace kgoíačním.u tiíu]k.,yyhlášeiRého tia výsadbu
ovocných stromů prSLfyzické osoby. Sděřte veškeré inf(brmace.,S(lěľte m.n.ažsíví stromů určené
pro i'Yzické osoby. Sdělte makyi obci vYWášeäx pořadník a jak se do.giAíu!yého pořadníku
tzřjhLásit. Sdělte jakým způsobem obec posu!µuje v ľ("·é(6
dotaci v rámci
rovnocenného přístupu ke všem oi)yvaÉe!ůn2 obce Meuěves,
K uvedené žádosti sdělujeme následujIcŕ
(i) podmínkou čerpání podpory, na kterou se žadatel s největší pravděpodobností dotazuje, je
výsadba dřevin na veřejná prostranství, nejedná se o výsadbu ve prospěch fyzické osoby ,,na jeho
žádost" ani' zprostřed ková ní ta kové výsad by obcí;
(ii) dle předchozího bodu se žádost o informace stává bezobsažnou, neboť informace nelze
poskytnout z důvodu jejich neexistence;
{iii) ve prospěch žadatele doplňujeme, že dotace jsou v gesci Ministerstva životního prostředí ČR,
konkrétně číslo výzvy 4/2021, podoblast zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a výzvu
administruje Státní fond životního prostředí ČR;
(iv) bližší informace lze dohledat na stránkách MŽP ČR v sekci Národní program životního prostředí
https://www.mzp.cz/cz/narodni_program životní_prostredí.
CELKEM PŘÍLOH:
nejsou
Informaci poskytujeme bezplatně v listinné podobě prostřednictvím doporučené zásilky České pošty.
Za obec Bdeněves
Ing. Be. Petr Chleborád, staros@

Tel: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz
Datová schránka

Fax: 377 921924
http://www.bdeneves.cz/
ID: 9d3avm3
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