obéc Kozlovicé
Kozlovice č.343
739 47 Kozlovice
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Věc: Žádost podání infoÍmací d|é zák'č.'l06/í999 sb'
Vzhledem ktomu'Že si starosta lng.Tofel dosud nenašel čas odpovědět na moj6 tři emaily
musím Volit tuto formu k získání informací'klerá konečně začala fungovat i V Koz]ovicich'Mám důVod
se domníVal'Že je na webových staánkách starostou opěi uplaiňována cena']aa příspěVků a proto bych
rád dosta| následující jnformace:

1/ zjakého důVodůnebyldosud

nám" ze

dne 17.o9.2o11.

2l

zveřejněn nawebu obce Kozlovice můj příspěvék V řubrice

''Napišle

z jakého důvodůnebyl dosud zveřéjněn na webu obce Kozlovice příspěVék v rubrice
'NapiŠte
nám" ze dne 19.09.2011 V 8'50 hod' pod čís|ém2451'ktený mi byl přeposlán někým údajně z Koz|ovic.

V ostravě 05 10 2011

obec Kozlovice' 739 47 Kozlovice

č. 343

váš dopis/zn.:
ze dne: 5.10.2011

Naše značka: oÚ/ 910 /20Í1 -Tb

Vyřizuje: Tobola

V Kozlovicích: 17.

10. 201

1

Podáíí iÍformací ďe zákota č.706/7999 Sb.

KVašížádosti ze dne

5'70.2011, Ýe které sc na nás obracíte o posL1-iÍutí infotmací ďe zákona
č' 106/1999 Sb', o svobodÍém piísfuPu k inlofinácím, ve znění pozdějších předpisů' Vám sdělujeme;

K bodu 1/ a bodu 2/
Zjakého důvodu nebyl dosud na webu obce KozloYic€ zveřejněn můj příspěvek v rubrice
nám", ze dÍre 17.9.201I a zjakého důvodu nebyl dosud zveřejněn na webu obce

''Napište
Koz|ovice příspěvek v rubřice
nám", ze dne 19.9.2011 v 8:15' hod pod čislem 2451,
''Napište
který mi byl přeposlán něhým údajně
z Koz|oYic.

Disk_usní fórr-rm na našem webu (odkaz ,,Napište n|ín") je zcela dobrcvo]ná al1ivita, jaLých jsou na

webu tisíce. Žádný zékon nžlrÍIziizení tohoto diskusníro fóra neul,c ádá a fudiž ani nestanoví žádné
zásady j eho provozování.
Jde o diskusní fórom zcela arlon}mní, modelované stalostou, či místostalostou. Je na moderátorech,
lde1i příspěvek zveřejní. Celá diskuze je anon)mní a múžedo ní vstoupit Ldoko1iv z celého světa.
Ro\Ťrěž se můžekdokoLiv \ydáýú za kohokoiiv (en jména modelátorů nemůženikdo pouŽít'
protože jsou zahesloviina)'
Tudíž'když se íěkdo podepíše jako ,,Kaspelčflť'mohu se jen domnívat o koho se jedná' jistotu
nemiám. ve skutečíosti to muže bý kdokoliv.
Předpokládrím pťoto, že anon}mlě nemůŽu nikoho obvinit' a to nehovořím o tom, že ve
zmiňovaném příspěvku jsem ani žádnékonhétníjméno nepoužil.
Zpočátku jsme se snažili udělat fóÍum jen pro legistované' ale nebyl ájem' V tom piípadě by
diskuse měla nějakou váhu' v našem případě tomu tak není'
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Ing.

Miroslav Tofel
starosta

Y).---^-------TeleÍan: 558 697 205

Fú:

558697645

IČo: ()0296821

Bankoýní spojení: ČSoB a' s'' č. ú. 163215866/a30a
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