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3. září 2021 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – přezkoumání 

rozhodnutí 

Vážený pane, 

Na základě Vašeho odvolání ve věci č.j. MMPr/150956/2021 ze dne 11.8.2021 byl spis postoupen 

v zákonné lhůtě dle ustanovení § 16 odst. 2 InfZ k přezkoumání rozhodnutí na Krajský úřad 

Olomouckého kraje, který rozhodl dne 20.8.2021 pod svým č.j. KÚOK/87105/2021 takto: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností (dále také jen „odvolací 

orgán“, „nadřízený orgán“ či „krajský úřad“) příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 89 odst. 1 a § 178 odst. 2 věty druhé 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl o 

odvolání pana dále také jen 

„odvolatel“ či „žadatel“), které bylo odvolacímu orgánu předloženo dne 12. 8. 2021 a které směřuje 

proti rozhodnutí statutárního města Přerova vydanému na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 

informacím“ nebo „InfZ“), takto: 

Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se rozhodnutí statutárního města Přerova coby povinného 

subjektu dle InfZ ze dne 3. 8. 2021, č. j.: MMPr/150956/2021, kterým byla odmítnuta žádost odvolatele 

ze dne 27. 7. 2021 v rozsahu požadavku na poskytnutí „informační koncepce orgánu veřejné správy ve 

smyslu § 5a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů“, zrušuje a věc se vrací tomuto povinnému subjektu k novému projednání. 

Po přezkoumání rozhodnutí vyhovuje statutární město Přerov Vaší žádosti o poskytnutí informace ve 

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

v rozsahu požadavku výše uvedeného. 



Statutární město Přerov jako povinný subjekt dle výše uvedeného zákona, má v rámci dlouhodobého 

řízení informačních systémů veřejné správy informační koncepci vydanou, což dokládá atest, který Vám 

již byl poskytnutý dříve, a je zveřejněn na webových stránkách www.prerov.eu pod URL 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/informace-

vyplyvajici-ze-zakona-c-365-2000-sb-o-isvs.html. Samotný dokument Informační koncepce 

Statutárního města Přerova je přílohou tohoto dopisu. 

 

S pozdravem 

  

  Mgr. Petr Karola 
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