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Oznámení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení § 14

odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

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

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 (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen InfZ), posoudil obsah žádosti o poskytnutí informace podle InfZ ze dne 07. 03. 2022

kterou podala XXX XXXXX XXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX (dále jen

„žadatel“).

Povinný subjekt obdržel dne 07. 03. 2022 od žadatele žádost o poskytnutí informace podle

InfZ, kdy žadatel požadoval informace k svévolnému zákazu svobodného vyjadřování názorů

ohledně Ukrajiny nebo snad dokonce i Ruska a jeho představitelů ze strany státního

zastupitelství.

Podmínkou poskytnutí informace ze strany povinného subjektu je splnění předpokladu, že se

požadovaná informace vztahuje k jeho působnosti, viz ustanovení § 2 InfZ a čl. 17 odst. 5

Listiny základních práv a svobod (…“ Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou

povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení

stanoví zákon…“ ). Je tedy potřeba vycházet z předpokladu, že povinné subjekty disponují

informacemi, která mají většinou základ v zákonném vymezení postavení povinného

subjektu. Pokud informací povinný subjekt disponuje, bude se taková informace zpravidla

vztahovat k jeho působnosti, pokud výjimečně nikoliv, je možno aplikovat ustanovení o

odložení žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.

Vzhledem k tomu, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu,

když informace, jež žadatel požaduje, má ve své působnosti státní zastupitelství, nelze

takovou informaci žadateli poskytnout a podanou žádost tedy povinný subjekt v souladu

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.
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Podle ustanovení § 20 odst. 4 InfZ se při postupu podle tohoto zákona, až na výjimečné

případy, ustanovení správního řádu nepoužijí.

Závěrem povinný subjekt uvádí, že proti odložení žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5,

písm. c) InfZ není přípustné odvolání. Stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) InfZ je

přípustná.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


