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Sdělení 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 dne 20.01.2022 „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, žadatel Oživení, z.s. XXXX

Marek Zelenka XXXXX (předseda Oživení z.s.), Muchova 13, 160 00 Praha 6, DS ntauv78

( dále jen „žadatel“).

Žadatel ve své žádosti uvedl, že dne 19. 07. 2021 byl ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR

postoupen podnět podaný spolkem Oživení, z.s., k šetření - ve věci podezření ze spáchání

přestupku dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění

pozdějších předpisů, bývalého starosty obce Žabčice, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací, cit.:

1. V jaké fázi je šetření výše uvedeného podnětu?

2. Případně jaký je jeho výsledek?

3. Pokud bylo již ve věci rozhodnuto, prosíme o zaslání anonymizované kopie

rozhodnutí/usnesení ve věci.

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.

Pokud jde o XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX který je stále starostou obce Žabčice, tak Vámi uvedený

podnět byl řešen Odborem vnitřních věcí. Správní orgán před zahájením řízení o přestupku

posuzoval, zda existují skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku a učinil nezbytná

vysvětlení k prověření podnětu. Na základě nezbytných vysvětlení se správní orgán rozhodl
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věc odložit, jelikož došlý podnět neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Záznam o odložení byl založen do správního spisu a současně byl s tímto postupem XXXX

XXXXXX obeznámen.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


