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V Lanškrouně 17. července 2012

Odpověď na upřesněnou žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k 

informacím ze dne 18.5.2012, konkrétně bod d)

R O Z H O D N U T Í 

Městský úřad v Lanškrouně (dále též jen „povinný subjekt“), věcně příslušný podle ust. § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též jen „InfZ“), obdržel dne 18.5.2012 od Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, Praha 2 (dále též jen 

„žadatel“), žádost o informaci, vedenou pod č.j. 14210/2012, upřesněnou dne 21.5.2012 pod 

č.j. 14437/2012, a v návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 

14.6.2012, č.j. KrÚ 38666/2012, a po upřesnění žádosti žadatele podáním ze dne 4.7.2012, 

vedeným pod č.j. 19191/2012, povinný subjekt podle § 8a InfZ a § 15 odst. 1 InfZ rozhoduje ve věci 

takto: 

Žádost ze dne 18.5.2012, vedená pod č.j. 14210/2012, ve znění doplnění, se v bodech b), c) a d) 

odmítá.

Odůvodnění

Městský úřad Lanškroun obdržel dne 4.7.2012 pod č.j. MULA 19191/2012 upřesnění bodu d) 

žádosti  o informaci ze dne 17.5.2012, resp. ze dne 18.5.2012 pod č.j. 14210/2012, ve smyslu  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt požadovanou informaci nemá k dispozici, protože obviněný z přestupku podal 

odvolání, správní orgán proto věc prozatím nemohl uzavřít a konečné rozhodnutí ve věci dosud 

nebylo vydáno. 

Oživení o. s. 

Ing. Štěpán Rattay

Muchova 13

160 00 PRAHA 6

Tajemník
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Správní orgán uzavírá, že dotčená správní věc není ukončena, když je třeba vyčkat na rozhodnutí 

odvolacího správního orgánu, které bude posledním konečným rozhodnutím ve věci a jako takové 

bude součástí spisu, který je ve věci veden. 

Současně správní orgán jako povinný subjekt uvádí, že nemá k dispozici ani informaci požadovanou 

pod písmeny b) a c), které proto rovněž nemůže k podané žádosti poskytnout.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

S pozdravem

Ing. Petr Kotěra

tajemník městského úřadu
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