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ROZHODNUTÍ o ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 10, § 11

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen &quot;správní řád&quot;),

dále dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), posoudil obsah žádosti o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o informacích“), kterou podal

Tomáš Zbořil, nar. XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX

a dle ustanovení §15 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), této žádosti

nevyhověL

Odůvodnění:

Správní orgán, dne 27. 6. 2018, obdržel podání označené jako žádost o informace podle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, kdy žadatel požaduje

poskytnutí následující informace:

a) kdo, jakým způsobem a proč získává pro Městský úřad Židlochovice informace o tom,

kdo z účastníků správních řízení na jakých webových stránkách a diskusních fórech

diskutuje?

b) kolik času je pro tuto činnost vyhrazeno, případně není-li vyhrazeno, kolik času taková

činnost zabere:

- průměr na jednoho účastníka správního řízení za posledních 12 měsíců,

- průměr na jednoho účastníka správního řízení za rok 2017,



- měsíční průměr za zkoumané účastníky správních řízení za první pololetí roku 2018,

tedy 0d 1. l. 2018 do 30. 6. 2018 ( v případě dřívějšího vyřízení žádosti ke dni nejvíce
se tomuto datu blížícímu).

Povinný subjekt konstatuje, že požadovanou informací nedisponuje, tudíž z logiky věci není

ani schopen informaci poskytnout. Vzhledem k tomu, že informační zákon neobsahuje
zvláštní úpravu pro případy, kdy povinný subjekt informací vůbec nedisponuje, postupoval

povinný subjekt dle § 15 informačního zákona 0 žádost odmítl.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí.

 

vedoucí oddělení správních činností

obdrží: Tomáš Zbořil - dodejkou


