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Rozhodnutí
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „povinný
subjekt“ a „InfZ“) projednal žádost
doručenou povinnému subjektu dne 10. 04. 2019,
vedenou pod č.j. MUZA 15298/2019, která se týkala poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ se výše uvedená
žádost o poskytnutí informace
o d m í t á.

Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel žádost
(dále jen „žadatel“), doručenou povinnému subjektu
dne 10. 04. 2019, vedenou pod č.j. MUZA 15298/2019, která se týkala poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Povinný subjekt následně přistoupil k posouzení formálních náležitostí žádosti ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a dospěl k závěru, že žádost žadatele je řádnou žádostí ve smyslu
InfZ, neboť obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Z tohoto důvodu povinný
subjekt přistoupil k věcnému přezkumu žádosti žadatele.
Žadatel žádal o poskytnutí informace:
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. Příprava fašistických voleb dne
15. 6. 2019, státní správou ČR -fašistickým obecním úřadem Žiželice v obci Žiželice, za
úmyslného neprovedení dozoru MVČR !
Žádám o poskytnutí informací formou kopií listin prokazující že:
1- Občané obce Žiželice, Volyňští Češi-členové osvoboditelské Československé armády od
fašismu a jejich potomci byly prokazatelně seznámeni státní správou ČR-fašistickým obecním
úřadem Žiželice prostřednictvím fyzické a elektronické úřední desky obecního úřadu o
okolnosti a skutečném stavu věci, kterým je ten, že v Obci Žiželice bude voleno do
zastupitelstva obce Žiželice 7 členů zastupitelstva obce a k jakému dni, za účelem umožnění
jim požívání základních lidských práv garantovaných Ústavou ČR a zákonem (volební právo).
Kdy orgán činný v trestním řízení (policie ČR- OOP Žatec) provedl dne 8.4.2019 v obci
Žiželice neopakovatelný úkon k zajištění důkazů o tom, že je v obci Žiželice organizovanou
skupinou porušováno volební právo, maření přípravy voleb, včetně odstraňování
demokratického pořádku v obci Žiželice obecním úřadem Žiželice-orgánem státní moci ČR.
2- Občané obce Žiželice, Volyňští Češi-členové osvoboditelské Československé armády od
fašismu a jejich potomci byly prokazatelně seznámeni státní správou ČR-fašistickým obecním
úřadem Žiželice prostřednictvím fyzické a elektronické úřední desky obecního úřadu o
okolnosti a skutečném stavu věci, kterým je ten, že pro kandidaturu ve volbách do
zastupitelstva obce Žiželice je potřeba 29 podpisů občanů obce na petici podporující
kandidaturu sdružení nezávislých kandidátů a k jakému dni, za účelem umožnění jim požívání
základních lidských práv garantovaných Ústavou ČR a zákonem (volební právo).
Kdy orgán činný v trestním řízení (policie ČR- OOP Žatec) provedla dne 8.4.2019 v obci
Žiželice neopakovatelný úkon k zajištění důkazů o tom, že je v obci Žiželice organizovanou
skupinou porušováno volební právo, maření přípravy voleb včetně odstraňování
demokratického pořádku v obci Žiželice obecním úřadem Žiželice- orgánem státní moci ČR.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla formulována nesrozumitelně, použitá slovní spojení
vzbuzovala nejasnosti ohledně podstaty žádosti natolik, že nebylo možné určit, jaké informace
jsou požadovány, byl žadatel dne 11. 04. 2019 písemně vyzván pod č.j. MUZA 15479/2019
k upřesnění žádosti. Výzva byla žadateli zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na doručovací adresu uvedenou v žádosti o poskytnutí informace. Žadatel byl vyzván
k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení, zásilka byla připravena k vyzvednutí dne
12. 04. 2019. Jelikož žadatel výzvu nevyzvedl, byla poskytovatelem poštovních služeb
vložena do schránky na doručovací adrese žadatele dne 24. 04. 2019 (desátý den od
připravení písemnosti k vyzvednutí) a tím byla doručena.
Žádost do stanovené lhůty 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna nebyla (tj. lhůta
uplynula dnem 24. 05. 2019), z tohoto důvodu povinný subjekt dle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti.

MUZAX00GQKYG

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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