Vyřizuje:
e-mail
č. tel.
datum
č.j.
poř.č.

Odbor občansko-správních agend
Oddělení právních činností
JUDr. Irena Gráfová
irena.grafova@mesto-kromeriz.cz
573321191, 723708821
7.března 2014
MeUKM/014054/2014
IN-5/2014

Věc: Oznámení o odložení části žádosti o informace a odpověď na část žádosti
Dne 3.3.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně poskytnutí:
1. Výroční zprávy Kroměřížských technických služeb, s. r. o. z let 2008 – 2013 a rozpočty tohoto
subjektu ve stejném období,
2. Výroční zprávy Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. z let 2008 – 2013 a rozpočty tohoto
subjektu ve stejném období,
3. Informaci o tom, proč u řady informací poskytnutých podle zákona č. 105/1999 Sb. a
zveřejněných
na
internetových
stránkách
města
Kroměříž
(http://www.mestokromeriz.cz/info106.asp?modul=obcan&map=118) dochází k porušování § 5 odst. 3 zákona č.
105/1999 Sb., kdy na těchto internetových stránkách není zveřejňován obsah poskytnutých informací a
dochází namísto toho pouze ke zveřejnění informace, že „na základě žádosti byly požadované
informace poskytnuty v elektronické podobě...“ .
K výše uvedenému sdělujeme, že město Kroměříž není právnická osoba, jenž by vytvořila
informace uvedené pod bodem 1. a 2. a nevztahují se k jeho působnosti.
V případě informací požadovaných pod bodem 1. jsou subjektem povinným k poskytnutí informací dle
z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Kroměřížské
technické služby, s.r.o. a v případě informací uvedených pod bodem 2. je povinným subjektem
Kroměřížská rozvojová kancelář o.p.s.
Obraťte se tedy se svou žádostí na uvedené organizace.
Z výše uvedeného důvodu byla tato část Vaší žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm.c)
zák. č. 106/1999 Sb.. ve znění pozdějších předpisů o d l o ž e n a .
V případě žádosti o poskytnutí informace uvedené pod bodem 3. Vaší žádosti Vám sdělujeme, že
město Kroměříž, jako povinný subjekt postupoval v daných případech plně v souladu s ustanoveními
zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím.
§ 5 odst. 3 citovaného zákona ve druhé větě stanovuje, že o mimořádně rozsáhlých elektronicky
poskytnutých informací a u informací poskytnutých v jiné než elektronické podobě postačí zveřejnit
doprovodnou informaci.
Zároveň Vás upozorňuji na skutečnost, že zřejmě omylem, bylo Vaše podání vadné. Dle § 14 odst.2
fyzická osoba uvede v žádosti mimo jiné jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého
bydliště atd. Dle data narození, uvedeného ve Vaší žádosti, byste nemohl být žadatelem o poskytnutí
žádaných informací Vy.
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