
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení požadované informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 01. 08. 2021 „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“ – žadatele

XXXX XXXXX nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX (dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Povinný subjekt oslovil obec Unkovice, jako majitele projektové dokumentace k plánované

stavbě zastávky autobusu „Unkovice, rozcestí 0,5“, neboť nebylo v technických možnostech

povinného subjektu zaslat žadateli požadované ….“kompletní stavební nákresy k plánované

stavbě zastávky autobusu „Unkovice, rozcestí 0,5“, kdy žadatel současně požadoval zaslat

informace v elektronické podobě do uvedené datové schránky (a to z důvodu toho, že povinný

subjekt projektovou dokumentace obdržel od obce Unkovice pouze v papírové podobě a tuto

nebylo možno převést do elektronické podoby, ani do papírové – z důvodu netypizovaného

formátu pro tisk i scan).

Povinnému subjektu bylo ze strany vedení obce Unkovice sděleno, že stejnou žádost obdržela

od stejného žadatele i samotná obec Unkovice, která uvedené informace měla k dispozici

v elektronické podobě a požadované informace žadateli dne 03. 08. 2021 poskytla.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel obdržel požadované informace, od příslušného

povinného subjektu (tedy obce Unkovice), považuje povinný subjekt žádost o poskytnutí

informace za vyřízenou.
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