
Obecní úřad KOROLUPY
Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Vaše č.j.: Naše č.j.: Vyřizuje: V Korolupech dne:

Oú046/2022 David Kratochvíl 10.3.2022

Věc:  Informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen„InfZ“)

Obecní  úřad  Korolupy  obdržel  dne  24.února  2022  vaši  „Žádost  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č. 
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím“ ve které požadujete poskytnutí:

1.Kdy a kde proběhlo úvodní veřejné jednání o připravovaném procesu strategického plánování obce Korolupy 
se zástupci obce, zpracovateli, občany obce, představiteli soukromého podnikatelského sektoru (např. zástupci 
ZD Korolupy jako největšího podniku v obci) a představiteli neziskového sektoru (nejedná se o zasedání
zastupitelstva obce), s jakým časovým předstihem byli o procesu strategického plánování informováni, kde a 
jak dlouho byla tato informace zveřejněna?
2. Jakým způsobem byl na tomto prvním veřejném jednání s občany, představiteli soukromého podnikatelského 
sektoru a neziskového sektoru prodiskutován účel, cíl, rozsah a obsah procesu strategického plánování obce?
3. Kdy a jakým způsobem byli občané, představitelé soukromého podnikatelského sektoru a představitelé 
neziskového sektoru vyzváni k přímé účasti na procesu strategického plánování obce v pracovních skupinách a 
které pracovní skupiny se na zpracování textu dokumentu podílely?
4. V jakém časovém období a kdy (datum) proběhlo na internetových stránkách obce průběžné zveřejňování 
příslušných částí strategického plánu (SWOT analýza; soubor priorit, strategických cílů a návrhů opatření; 
náklady na realizaci; soubor indikátorů), aby si občané, představitelé soukromého podnikatelského a 
neziskového sektoru mohli jednotlivé kapitoly strategického plánu prostudovat a popřípadě připomínkovat?
5. Kdy a kde proběhlo závěrečné jednání o finální verzi návrhu strategického plánu obce Korolupy, na kterém 
byli občané, představitelé soukromého podnikatelského a neziskového sektoru seznámeni s jeho obsahem a 
mohli uplatnit své poslední připomínky, aby se zpracovatel s nimi mohl odpovídajícím způsobem vypořádat?

1. Veřejné jednání neproběhlo.

2. Nebylo prodiskutováno.

3. Pracovní skupiny nebyly.

4. Průběžné zveřejnění neprobíhalo.

5. Finální projednání proběhlo  na veřejném zasedání č.4/2021 dne 10.12.2021.
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Obecní úřad žádný proces strategického plánování nedokumentuje a to ani v elektronické podobě.

 Strategický plán je sestaven na základě požadavků a připomínek občanů žijících v obci, sesbíraných během 
několika let.

S pozdravem

  David Kratochvíl v.r.

       starosta obce


