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Naše č.j.: KP – 5/14                             V Přerově dne 21. 5. 2014 
Č.j.: MMPr/061674/2014/ORG/Da 
Sp.zn.: MMPr/046012/2014/03/ORG 
Sk. a sp. zn.: 84.1 S/5 
Oprávněná úřední osoba: Zdeněk Daněk 
 
Povinný subjekt :       Žadatel : 
 
Statutární město Přerov       
Kancelář primátora       
Bratrská 34        
750 11 Přerov       
         
 
 

R o z h o d n u t í  o  odmítnutí žádosti 
 

dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
statutární město Přerov, Kancelář primátora (dále jen „poskytovatel“), jako věcně a místně 

příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ v součinnosti s ustanovením § 130 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává 
v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. b) InfZ Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

  
Dne 15. 4. 2014 obdržel povinný subjekt podanou žádost o poskytnutí informace dle InfZ, 

kterou se žadatel domáhá následující informace: „Chtěl bych zjistit jak je financován sport 

v Přerově v posledních pěti letech. Jedná se o sporty: hokej, fotbal, tenis, vodní pólo.“ (dále jen 

„žádost“). 
Žádost byla vyhodnocena tak, že jako žádost splňuje náležitosti dle InfZ a takto byla i 

poskytovatelem posuzována. 
Žádost byla posouzena a bylo zjištěno, že je tato žádost nesrozumitelná a poskytovateli 

informace není zřejmé, jaké konkrétní informace jsou žadatelem požadovány. Žádost je také 

formulována příliš obecně. Z uvedené žádosti není ani vůbec zřejmé zda se požadované 

informace vztahují k působnosti povinného subjektu, kterým je statutární město Přerov. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemohl poskytovatel postupovat jinak, než že 

dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ zaslal v zákonné lhůtě žadateli Výzvu k upřesnění 

žádosti. 
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Z důvodu, že v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy, dle § 14 odst. 5 písm. b) 

InfZ nebylo poskytovateli zasláno ze strany žadatele požadované upřesnění žádosti, tak 

poskytovatel vydává Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ tak, jak je ve 
výrokové části uvedeno. 

  
  

 
Zdeněk Daněk 

vedoucí oddělení organizačního 
tento dokument je elektronicky podepsán 

oprávněnou úřední osobou 

 

P o u č e n í :  

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení 

rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 


