Obec Křečkov
Obecní úřad Křečkov, Křečkov 38
290 01 Poděbrady
   


ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO REGISTRU OZNÁMENÍ
podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb.,  o střetu zájmů

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù, žádám Obecní úøad v Køeèkovì (dále jen “evidenèní orgán”) o pøístup do registru oznámení o èinnostech, oznámení o majetku a oznámení o pøíjmech, darech a závazcích podávaných veøejnými funkcionáøi tomuto evidenènímu orgánu podle § 12 odst. 4 zákona.

jméno a pøíjmení žadatele:        …………………...……………………………………………………...

rodné èíslo žadatele:  		………………………………

adresa trvalého pobytu*) nebo bydlištì žadatele:  ………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

úèel žádosti o pøístup do registru oznámení:	………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

Jména veøejných funkcionáøù, k jejichž oznámením požaduje žadatel pøístup:  


Pouèení: 	1) Výpisy a opisy, které si žadatel z registru oznámení uèinil, nejsou veøejné listiny a evidenèní orgán je  neovìøuje.
	Registr oznámení obsahuje osobní údaje ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
	Pøestupku se dopustí fyzická osoba, která: 

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému úèelu                   než ke zjištìní pøípadného støetu zájmù pøi výkonu funkce veøejného funkcionáøe                 podle § 13 odst. 5 zákona è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù;
b)  poruší povinnost mlèenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona è. 159/2006 Sb., o støetu zájmù,                o skuteènostech, o nichž se dozvìdìla z údajù evidovaných v registru oznámení                       nebo o osobách, které evidenènímu orgánu sdìlily skuteènosti nasvìdèující nepravdivosti nebo neúplnosti údajù, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení;
c)  neoprávnìnì sdìlí tøetí osobì uživatelské jméno a pøístupové heslo k nahlížení do registru oznámení v elektronické podobì.
 Za pøestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kè

*) nutné v pøípadì zájmu nahlížení do registru oznámení v elektronické podobì prostøednictvím veøejné datové sítì pro udìlení uživatelského jména a pøístupového hesla po vyplnìní a ovìøení žádosti



V Køeèkovì dne …………………………….				…………………………..
									       podpis žadatele




Pokyny pro vyplnìní žádosti v elektronické podobì:

Žadatel vyplní všechny požadované údaje a s formuláøem se dostaví na obecní úøad v Køeèkovì, kde mu bude udìlen pøístup do Elektronického registru oznámení nebo možnost nahlédnutí do papírové podoby prohlášení.

