
Městský úřad Znojmo 
Odbor rozvoje
Obroková 1/12,
669 02 Znojmo 

V Praze dne 14. března 2011

Věc: žádost o informace - stížnost na nečinnost při vyřizování žádosti o informace

Dne 21. února 2011 jsme jakožto žadatel podali na Odbor rozvoje Městského úřadu Znojmo jakožto na 
povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“) v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „InfZ“) prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací (dále jen 
„Žádost“).  Předmětem Žádosti  byly  informace vztahující  se k  výběrovému řízení  „ZNOJMO,  Pod  Kraví  
horou – veřejné osvětlení“ ze dne 11. 2. 2011. Konkrétně bylo žádáno o poskytnutí těchto informací:

1) Kolik zájemců podalo své nabídky (v minimálním rozsahu: identifikace zájemce, cena nabídky) 
2) Jaký zájemce byl vybrán 
3) Zásady  města  Znojma pro zadávání  veřejných  zakázek  č.  3/2007,  popř.  jiné  nyní  aktuální 

zásady města Znojma, podle kterých bylo ve výše uvedené věci postupováno. 

Povinný subjekt do dnešního dne požadované informace neposkytl ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. d) 
InfZ, lhůtu pro poskytnutí informací neprodloužil ve smyslu ust. § 14 odst. 7 InfZ, ani nevydal rozhodnutí o 
odmítnutí ve smyslu ust. § 15 InfZ. Tato ustanovení stanoví povinným subjektům lhůtu nejdéle 15 dnů, 
která nebyla dodržena. Povinný subjekt je tedy s vyřízením Žádosti v prodlení.

Na základě výše uvedeného proto
ž á d á m e,

aby Povinný subjekt v souladu s ust. § 16a odst. 5 InfZ

1) bezodkladně poskytl požadované informace nebo,
2) předložil tuto stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, který usnesením 
věc převezme a požadovanou informaci žadateli poskytne.

Zároveň žádáme o doručování veškerých listin do zřízené datové schránky žadatele, ID datové schránky:  
ntauv78.

Oživení, o.s.
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