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Naše č.j.: KP – 8/14                             V Přerově dne 21. 5. 2014 
Č.j.:  
Sp.zn.: 
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 5. 5. 2014 obdržel povinný subjekt elektronicky podanou žádost o poskytnutí 

informace dle InfZ od žadatele. 
Žádost obdržel k vyřízení odbor Kanceláře primátora Magistrátu města Přerova (dále jen 

„poskytovatel“), kdy tato žádost byla vyhodnocena tak, že jako žádost sice nenaplňuje všechna 
ustanovení § 14 odst. 2 (není uvedeno příjmení žadatele), ale tato skutečnost nebrání v poskytnutí 
informace dle předložené žádosti. 

Dále byl posuzován obsah žádosti a zde 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. Poskytovateli informace z obdržené žádosti není známo, jakou koalici má žadatel na 

mysli. Nelze z takto formulované žádosti dovodit, zda za žádostí žadatele stojí zájem o informace 
týkající se vzniku koalic ve smyslu např. spojení dobrovolných spolků, klubů či jiných 

organizací, které s povinným subjektem nemají nic společného. O jaké koalice se jedná 

(politické, společenské, …). 
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Jaké konkrétní volby má žadatel na mysli (např. volby komunální, do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, volby prováděné v jednotlivých spolcích, společnostech, 

organizacích, …). Jestli se jedná o koalice (jakéhokoliv druhu) vzniklé v období od roku 2002 do 

dnešních dnů či do jinak specifikovaného časového údobí apod. Zda se jedná o volby pouze v 

roce 2002 či v jinak specifikovaném časovém údobí. Žadatel ani neuvedl, jaký obor studuje, kdy 

by se možná podařilo dovodit, jaké informace pro svou bakalářskou práci potřebuje. 
Z důvodu zaslání takto obecně formulovaného dotazu nemohl poskytovatel postupovat 

jinak, než že dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ zasílá v zákonné lhůtě žadateli Výzvu 

k upřesnění žádosti. 
 
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. 


