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ODBOR DOPRAVY 

 

 

 

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 
sdělení k bodu 3. žádosti 
 
na podatelnu Městskému úřadu Hustopeče byla doručena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“),  o poskytnutí následujících informací: 
 

1. Proč jste se p. Prajková nezeptala – na moje mnohonásobné tázání obou násilníků S. a T. xxxxxxxxx – 
proč mě fyzicky napadli dne 18.6.2015.  

2. Požaduji dle stejného zák. sdělit výši pořádkové pokuty – či jiného trestu – za násilné chování vůči mé 
osobě těchto násilníků. 

3. Dále požaduji sdělit informaci, zda některý z xxxxxxxxxx – S. nebo T. někdy pracovali, nebo vlastnili fy. 
Renostav spol. s r.o.; IČ 45475253.  

 
 

O bodu jedna a dvě žádosti bylo rozhodnuto rozhodnutím o odmítnutí žádosti v souladu s ustanovením § 
15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím.  
 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím  
„povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce“ 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se  
„informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě 
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“ 
 
V bodě 3 žádost směřuje k poskytnutí informací, které se nevztahují k působnosti úřadu (ust. § 2 odst. 1 
zákona o poskytnutí informací), čímž je splněn důvod pro odložení žádosti v souladu s ustanovením § 14 
odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím. Tuto skutečnost Vám sděluji a v souladu se 
zásadou hospodárnosti a účelnosti je Vám sdělení zasláno společně s rozhodnutím. K danému doplňuji, že 
dostupné informace lze nalézt na internetových stránkách www.obchodnirejstrik.cz.  

 
 

 

 

 

 

Mgr. Dana PRAJKOVÁ 
vedoucí odboru dopravy 


