MUZAX00I955L

Městský úřad Žatec
náměstí Svobody 1,

438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 1. 4. 2020
NAŠE Č.J.: MUZA 16859/2020
SPIS.ZN: MUZAS/12514/2020/USM
VYŘIZUJE:
PRACOVIŠTĚ: náměstí Svobody 1
TEL:
E-MAIL:
Počet stran rozhodnutí: 3

DATUM: 13. 5. 2020

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 1. 4. 2020, vedenou pod
č.j. MUZA 12514/2020, 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
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(dále jen „žadatel“), doručenou povinnému subjektu dne
1. 4. 2020, vedenou pod č.j. MUZA 12514/2020, která se týkala poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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:
Doplnění níže uvedené tabulky:
Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Počet zaměstnanců úřadu
Celkový počet odpracovaných hodin
Souhrn superhrubých mezd
Počet zaměstnanců využívající home office
Celkový počet hodin v režimu home office
Počet zaměstnanců samosprávného celku
Celkový počet odpracovaných hodin
Souhrn superhrubých mezd
Počet zaměstnanců využívající home office
Celkový počet hodin v režimu home office
Počet zastupitelů
Celkově vyplacené odměny zastupitelům
Vzhledem k tomu, že žádost, tak jak byla formulována, nebyla pro povinný subjekt
srozumitelná a nebylo zcela zřejmé jaké informace mají být poskytnuty, byl žadatel dne 8. 4.
2020 písemně vyzván pod č.j. MUZA 12551/2020 k upřesnění žádosti. Výzva byla zaslána
prostřednictvím e-mailu – dle požadavku žadatele.
Žádost do stanovené lhůty 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesněna nebyla (tj. lhůta
uplynula dnem 8. 5. 2020), z tohoto důvodu povinný subjekt dle ustanovení § 14 odst. 5 písm.
b) InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti.

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
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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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