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Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vám sdělujeme následující.
V příloze zasíláme vzorový dopis městům a obcím týkajících se obecně závazných vyhlášek
v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu. Tento byl zaslán všem obcím v příloze, které si
vydaly vyhlášku dle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů.
V příloze zasíláme tabulku měst a obcí, která obsahuje již zapracované výsledky vyjádření
měst a obcí.
Ministerstvo financí nespolupracuje na vzoru obecně závazné vyhlášky, neboť to nespadá do
jeho působnosti. Toto je výlučně předmětem působnosti Ministerstva vnitra.
V příloze zasíláme uveřejněnou zprávu Svazu měst a obcí, který je výsledkem jednání
Ministerstva financí a Svazu měst a obcí.
Věříme, že jsme Vám již vyčerpávajícím způsobem sdělili veškeré Vámi požadované
informace.
Velmi rádi bychom Vás touto cestou ubezpečili, že Ministerstvo financí koná v souladu
s platnou legislativou a že není v personálním ani časovém ohledu možné vypořádávat takto
vysoký objem přípisů, podnětů a žádostí. Odbor 34 čítá pouhých 11 zaměstnanců, kteří
s vysokým nasazením pracují na denních pracovních povinnostech a úkolech, které s ohledem
na probíhající legislativní změny a procesy je naprosto nadstandardně vytěžují. Z titulu
povinnosti plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb. jsme Vám sdělili veškeré informace týkající se
předmětné problematiky a žádáme Vás laskavě o nezasílání dalších rozsáhlých žádostí,
jejichž vyřizování pouze zatěžuje chod příslušného odboru.
S pozdravem
Ing. Karel K o r y n t a
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