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Městský úřad Soběslav 
 
Doručeno datovou schránkou 
 

V Praze dne 7. června 2012  
 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a odst. 1 písm. b) zákona 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), jsme Vás prostřednictvím datové schránky dne 22. května 2012 žádali o poskytnutí následující 
informace vztahující se k našemu oznámení o přestupku pana Novák Jaromír:  
 
a) Jméno úředníka, který má na starosti vyřízení výše uvedeného oznámení,  

b) Informaci, zda byla osoba odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem,  

c) Informaci, zda byla případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a k 
jakému datu,  

d) Kopii konečného rozhodnutí o přestupku.  
 
V zákonné lhůtě 15 dnů jsme podle §14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovanou informaci neobdrželi, povinný 
subjekt v této lhůtě lhůtu pro poskytnutí informace neprodloužil ve smyslu ust.   § 14 odst. 7 InfZ, ani nevydal 
rozhodnutí o odmítnutí ve smyslu ust. § 15 InfZ.  
 

Na základě výše zmíněného tedy podáváme stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti o 
informace podle ust. §16a odst. 1 písm. b) InfZ a 
 

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. 
 

Uvedené informace zašlete, prosím, na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6. 
Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky 
Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 

Za poskytnutí informací předem děkujeme.  
 
 

Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13/232, Praha 6, PSČ: 160 00 


