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Obec Sokolnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela dne 22.09.2014 žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které OŽIVENÍ o.s., IČ: 6736 5353, 
se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, (dále jen žadatel) žádá o informace, týkající se periodika 
Sokolnický Zpravodaj: 

1. Identifikaci současného vydavatele periodika. 
2. Identifikaci současného dodavatele obsahu periodika. 
3. Identifikaci subjektu, který zajišťuje distribuci periodika. 
4. Informace, zda má dodavatel obsahu, dle bodu 2) žádosti, ve smlouvě výslovně anebo 

odkazem na § 4a tiskového zákona stanovenou povinnost postupovat při dodání obsahu 
podle ustanovení § 4a tiskového zákona. 

5. Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika.  
6. Informaci, zda si zastupitelstvo samosprávy vyhradilo určité pravomoci při vydávání 

periodika ve smyslu ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
7. Informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika. 
8. Informaci o tiskovém formátu periodika.  
9. Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok. 

10. Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika 
(dále také jen „žádost“). 
Obec tuto žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a žadateli v příloze 
poskytuje požadované informace. 
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