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Magistrát města Kladno 
 
Sp.zn. OO/349/12 
 
Doručeno datovou schránkou 
 
 

V Praze dne 22. května 2012  
 
Věc: Stížnost na postup při vyřizování informace dle § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 17. 5. 2012 podalo naše občanské sdružení Oživení (dále jen „ Žadatel“) na Magistrát města Kladna 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 ohledně vyřízení 
našeho oznámení o přestupku. Konkrétně jsme žádali poskytnutí těchto informací: 
 
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.  
 
Dne 22. 5. 2012 jsme od Povinného subjektu obdrželi informace, avšak jen zčásti. Ve zbytku nám byly 
informace fakticky odmítnuty, byť v rozporu se zákonem Povinný subjekt o této skutečnosti nevydal rozhodnutí 
o odmítnutí informace. Tímto podáváme 
 

S T Í Ž N O S T 
 
na postup Povinného subjektu dle § 16a, odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném 
přístupu k informacím, kterou odůvodňujeme takto: 
 
Ad bod a) informace nebyla Povinným subjektem poskytnuta 
Ad bod b-d) Povinný subjekt odpověděl na jinou než položenou otázku. Požadovaná informace se vztahuje 
k osobě, na kterou směřovalo oznámení o přestupku, tedy k panu Marcelovi Hraběti, nikoli k úředníkovi, který o 
přestupku rozhodoval. Podaná žádost o informace je dle přesvědčení Žadatele naprosto srozumitelná, Povinný 
subjekt odpovídá (respektive neodpovídá) zcela účelově. 
 
Vzhledem k výše uvedenému Žadatel navrhuje, aby nadřízený orgán přikázal Povinnému subjektu požadovanou 
informaci v plném rozsahu poskytnout. 

 
 
 
 
                                                                                                                             Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 


