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ROZHODNUTÍ
MČstský úĜad Žatec, odbor dopravy a silniþního hospodáĜství jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, (dále jen „InfZ“) rozhodl ve vČci žádosti o poskytnutí informace, která
byla zaslána do epodatelny MČsta Žatec dne 29.06.2016, podle ustanovení § 2 odst. 4, § 15 a
§ 20 odst. 4 InfZ, ve spojení s pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád,
v platném znČní, (dále jen „správní Ĝád“), takto:
Žádost o poskytnutí informace v doslovném znČní „3. Jestliže správní Ĝízení nevedete, sdČlte
mi prosím proþ ne? Dle Vašeho právního názoru není touto firmou porušován zákona o
pozemních komunikacích?“ se odmítá s tím, že povinnost poskytovat informace se netýká
dotazĤ na názory, budoucí rozhodnutí a vytváĜení nových informací.
OdĤvodnČní:
MČstský úĜad Žatec obdržel dne 26.06.2016 žádost o poskytnutí informace dle zákona þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, v níž
žadatel požádal o poskytnutí informací na tĜi dotazy, pĜiþemž tĜetí dotaz znČl v doslovném
znČní takto: „3. Jestliže správní Ĝízení nevedete, sdČlte mi prosím proþ ne? Dle Vašeho
právního názoru není touto firmou porušován zákona o pozemních komunikacích?“. Povinný
subjekt výše uvedenou žádost zaevidoval pod þ.j.: MUZA 17168/2016, posoudil ji a
konstatoval, že žádost splĖuje formální náležitosti stanovené InfZ. Povinný subjekt nejprve
uvádí, že odpovČdi na pĜedcházející dva dotazy byly poskytnuty. Poskytnutí informace na
výše uvedený tĜetí dotaz povinný subjekt tímto rozhodnutím odmítá. PĜi posuzování a
vyĜizování žádosti o informace vzal povinný subjekt v úvahu ustanovení § 2 odst. 4 InfZ,
který zní: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazĤ na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváĜení nových informací.“ Zaslaný dotaz je dotaz na názor, tzn. se jedná o dotaz, kterého se
povinnost poskytovat informace netýká.
Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního Ĝádu podat odvolání ve lhĤtČ 15 dnĤ.
LhĤta k podání odvolání se poþítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
úþastníku Ĝízení oznámeno (doruþeno). PĜipadne-li konec lhĤty na sobotu, nedČli nebo svátek,
je posledním dnem lhĤty nejbližší pracovní den. V pĜípadČ, že byla písemnost uložena u
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provozovatele poštovních služeb a nebyla dĜíve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý
den od pĜipravení písemnosti k vyzvednutí za den doruþení. LhĤta k podání odvolání poþíná v
takovém pĜípadČ bČžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost
pĜipravena k vyzvednutí.
Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u MČstského úĜadu
Žatec a rozhoduje o nČm nadĜízený orgán, Krajský úĜad Ústeckého kraje.

JiĜí Dobruský
vedoucí odboru dopravy
a silniþního hospodáĜství

- otisk kulatého úĜedního razítka - elektronicky podepsáno -
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