
obecní úřad Z|echov

Komu:
Předmět:

sarkav911@seznam.cz
Žádost na zák|adě z.č.10611998 Sb.

Dobý den paní Vandová,
odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace.

1.) Počet obyvateI k 1'.1'.201'4 by| 1'677 obyvatel
2.) Konkretizace sankcí za nedodržení oZV jsou vyspecifikovány na webových stránkách obce v zá|ožce

http://ww-w-.obeczIechov.cz/Yy-hlasky-a-do*Kurrlentv/. Kde se říká, že porušení této obecně závazné vyh|ášky
bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní de|ikt nebo o trestný čin.

Cituji oZV o místních pop|atcích, za nezap|acení: .,Nebudou-|i pop|atky zaplaceny pop|atníkem včas nebo ve
správné výši, vyměřímu obecníúřad Z|echov pop|atek p|atebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem(511odst.1 zákona o místních poplatcích ). Včas nezap|acené nebo neodvedené pop|atky nebo část
těchto pop|atků může obecníúřad Z|echov zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje přís|ušenstvím pop|atku (511
odst.3 zákona o místních pop|atcích).
3.) B|ižšíinformacekbodůmZo.VšechnyzápisyjsouknahlédnutínaoÚ,můžetesipřijítvyh|edatojakých

bodech se jedna|o, vyhIedávánítěchto informací by zabra|o hodně času.

Tímto beru žádost jako vyřízenou.

S přáním hezkého dne

lng. ondřej Macha|a
Starosta obce Zlechov

Tel: +420 572 597 340
Mobil: +420 725 t2!076
Mail to: ou.zlechov@seznam.cz
Web.: www.obeczlechov.cz



Žáaost o poskytnutí informace

(d|e zákona č' L06/L999 sb., o svobodném přístupu k informacím)

Fyzická osoba

Jméno* -Šárka- Příjmení* -Vandová- Titu| 

-Datum narození* 
-25.3. 

199I-

Email* sarkav911@seznam.cz

Adresa místa trvalého pobytu

U|ice* 
-Z|echov- 

Č. pop* 

-454obec* 

-Z|echov- 
PsČ*

stát* Čn

Adresa byd|iště (není.li přihlášena k trualému pobytu)

Ulice

Obec

Stát

Č.pop

PSČ

Žáoá ooec Z|echov, Zlechov 54o,687 10 Uherské Hradiště o pos$rtnutí informace ve
věcix:

Text žádostix:



Dobý den, na zák|adě z, č' 106l!99B Sb. vás žádám o poskytnutí nás|edujících informací:

Počet obyvate| obce Z|echov k 1.|ednu 2074 - začátek roku, kdy se kona|y pos|ednívo|by do
zastupite|stva. Dá|e by mě zajíma|a konkretizace sankcí, které hrozí za nedodržení vydaných obecně
závazných vyhlášek.

B|ižší informace k jednot|ivým bodům zasedánízastupite|stva - zda se někteý z nich ýkal i života
občanů v obci, vyhovova| někteý z nich žádosti občana/občanů,

o pověřuje někoho, aby něco vykona| (např. ekonomický odbor městského úřadu).

Děkuji za poskytnutí informacív sou|adu s ýše uvedeným zákonem'

Vandová šárka

Hvězdičkou označené údaje je povinné Vyp|nit d|e $14 odst. 2 zákona č. 106/1999
sb.


