Žádost č. 1/2016 doručena dne 14. 10. 2016
Informace o působnosti Kongresu Poláků v České republice, z.s.

Žadateli bylo písemnosti č. j. 580/84/2016 ze dne 27.10.2016 sděleno:

Otázka č. 1): byl ve Vaši obci zřízen výbor pro národnostní menšiny dle § 117 zákona o obcích
v kladném případě žádáme o sdělení, zda
a) spolky zastupující zájmy polské menšiny delegovaly do tohoto výboru své zástupce,
v kladném případě, žádáme o zaslání kopie této delegace a sdělení, zda se tito stali
členy výboru, a pokud se členy výboru nestali, co je tohoto důvodem,
b) nejméně polovinu členů tohoto výboru tvoří příslušníci národnostních menšin, a jméno
a příjmení předsedy výboru s jeho kontaktními údaji (telefon, e-mail) a seznam členů výboru.
Text odpovědi: a) kopii delegace do výboru pro národnostní menšiny písemnost s hlavičkou: Kongres
Poláků v České republice ze dne 20.10.2014, čj. 529/557/2014 zasíláme v příloze, přikládáme
seznam členů výboru, který obsahuje jméno delegáta, tato informace o složení výboru je rovněž
veřejně přístupná na www.smilovice.cz; b) složení výboru je v souladu s § 117 (3) zákona o obcích,
informace o složení výboru a kontaktech na předsedu výboru jsou rovněž veřejně přístupné na
www.smilovice.cz;
Otázka č. 2) zástupci polské národnostní menšiny požádali dle § 29 zákona o obcích Vaši obec o to,
aby se ve Vaší obci název obce, jejich části, názvy ulic a jiných veřejných prostranství, označení budov
státních orgánů a územních samosprávných celků uváděly rovněž v polském jazyce,
v kladném případě žádáme o zaslání
- kopie příslušné žádosti a sdělení, zda bylo žádosti vyhověno a v jakém rozsahu (uveďte prosím
přesně jaké názvy jsou na území Vaší obce uváděny rovněž v polském jazyce), a v případě, že z nějaké
části vyhověno nebylo, žádáme o sdělení, co je toho důvodem.
Text odpovědi: kopii žádosti čj. 215/557/2010 a usnesení zastupitelstva zasláno přílohou, žádosti
bylo vyhověno.
Otázka č. 3) Vaše obec umožňuje provádět občanský sňatek v polském jazyce, případně částečně
v polském jazyce, kolik se takovýchto obřadů konalo ve Vaší obci za posledních 5 let, a v případě
provádění česko-polských sňatků, jak přesně takový obřad probíhá.
Text odpovědi: občanské sňatky nebyly prováděny, počet 0.
Otázka č. 4) je kronika Vaší obce vedena
- pouze v jazyce českém,
- v jazyce českém, ale obsahuje i příspěvky v polském jazyce
- dvojjazyčně, v jazyce českém i polském
Text odpovědi: současná kronika obce je vedena v českém jazyce.
Tímto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu
Vyřízeno dne: 27. 10. 2016
Zveřejněno dálkovým přístupem na www. smilovice.cz dne: 27.10.2016

