UZAX00C9487*

*MUZAX00C9487*

Vypraveno dne: 01.06.2016

Město Žatec, Městský úřad Žatec
Tajemník
náměstí Svobody 1, 438 24 ŽATEC

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

ŽATEC

MUZAS 14344/2016
MUZA 14344/2016

Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tel.: 415 736 103
fax: 415 736 148
e-mail: vajda@mesto-zatec.cz

01.06.2016

ROZHODNUTÍ
Město Žatec, 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
„InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla zaslána do epodatelny
Města Žatec, dne 30.05.2016, podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 a § 20 odst. 4 InfZ, ve spojení
s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen
„správní řád“), takto:
Žádost o poskytnutí informace, která byla zaslána prostřednictvím epodatelny Města Žatec
dne 30.05.2016, a kterou se žadatel, domáhal poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
se podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 odst. 1 InfZ
odmítá
s tím, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací.

Odůvodnění:
Městský úřad Žatec dne 30.05.2016 obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:
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„1. Pokud se zeptám vašeho zaměstnance úřadu, proč vyžaduje splnit od majitelky
nemovitosti některé jeho požadavky, a odpověď zní „Protože jsem to řekl.“
Proto má první otázka zní, který zákon obsahuje tuto citaci? Ze kterého zákona vychází tento
váš zaměstnanec?
2. Proto jsem navštívil vedoucího odboru a nadřízeného zaměstnance, vedoucího odboru. Kde
jsem se dozvěděl ještě zajímavější věci, ale tou nejzajímavější je že dokud se nepodrobím tak
si žádný klub neuděláme, a když jsem toto tvrzní požádal písemně podle zákona č
166/1999sb, tak velmi očekávaně bylo řečeno, že to nemusí a že na to nemám právo.
Proto má druhá otázka zní, opravdu jako občan ve městě Žatec nemám právo tento zákon
využívat?
3. Ve chvíli odmítnutí dostat jejich tvrzení písemně jsem jim oznámil, že celý rozhovor
nahrávám, (nahrávku mám), ukončil jednání s tím, že má jednání.
Proto má třetí otázka je běžné, že zaměstnanci úřadů v Žatci mohou lhát?“*.
Povinný subjekt výše uvedenou žádost zaevidoval pod č.j.: MUZA 14344/2016, posoudil ji a
konstatuje, že žádost splňuje formální náležitosti stanovené InfZ, kromě uvedení data
narození žadatele. Žadatel ve své žádosti uvedl rodné číslo místo data narození. Povinný
subjekt však konstatuje, že datum narození je možné z rodného čísla odvodit a z tohoto
důvodu nevyzýval žadatele k doplnění žádosti.
Poskytnutí informace povinný subjekt tímto rozhodnutím odmítá. Při posuzování a vyřizování
žádosti o informace vzal povinný subjekt v úvahu příslušné soudní judikatury, Metodická
doporučení Ministerstva vnitra České republiky k poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, rovněž tak právní názory a stanoviska Ministerstva vnitra
České republiky a právní názory odborné literatury k InfZ, zejména Zákon o svobodném
přístupu k informacím, komentář (Furek/Rothanzl/Jirovec).
Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových názorů. V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 se
informací pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.
Vaše dotazy povinný subjekt kvalifikuje s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ.
Z výše uvedených důvodů Městský úřad Žatec rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Zároveň tímto povinný subjekt sděluje, že i když žádost odmítá v souladu s ustanovením InfZ,
bude se s ní zabývat dále jako se stížností. Stížnost bude řešit tajemník úřadu jako nadřízený
uvedených úředníků a v souladu s Pravidly Města Žatec pro přijímání a vyřizování petic a
stížností budete následně o vyřízení stížnosti písemně informován.
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Poučení:
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.

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec

* doslovný přepis dotazů z žádosti o poskytnutí informací
(anonymní verze)
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