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Váš dopis s čj.: OUCC 448/2021
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Vyřizuje: Vlastimil Jureček
Telefon: 465 382 125
E-mail: starosta@cotkytle.cz
Datová schránka: ze3a4ha

V Cotkytli dne 10. 5. 2021

Vyřízení stížnosti ze dne 06. 05. 2021

Obec Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 06. 05. 2021 „Stížnost na
postup při vyřizování žádosti o informaci podané dle InfZ“, kterou podala stěžovatelka
……………………………………………………………………………………………, (dále jen „stěžovatelka“), doručenou
obci Cotkytle (dále jen „povinný subjekt“) v elektronické podobě na e-mailovou adresu
obec@cotkytle.cz, zaevidovanou pod čj. OUCC 448/2021 (dále jen „předmětná stížnost“).
V předmětné stížnosti si stěžovatelka stěžuje na to, že do dne podání stížnosti jí nebylo odpovězeno
na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
přijatou pod č.j. OUCC 385/2021, kterou podala dne 19.4.2021 u povinného subjektu Obec Cotkytle.
K předmětné stížnosti povinný subjekt uvádí:
1. Po prověření postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci evidovanou pod č.j.
OUCC 385/2021, podanou dne 19.4.2021, bylo zjištěno, že na uvedenou žádost bylo odpovězeno
odesláním odpovědi dne 29.04.2021 na adresu pro doručování dle žádosti (………………..). Odpověď
obsahovala přílohu, kterou tvořil dokument s názvem SKM_C25821042913280.pdf, obsahující
poskytnutí informací jednak na žádost čj. OUCC 372/2021 ze dne 15. 04. 2021, ale také poskytnutí
informace na žádost čj. OUCC 385/2021 ze dne 19. 04. 2021. Vzhledem k tomu považuje povinný
subjekt
předmětnou stížnost za neoprávněnou.
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2. Povinný subjekt přesto vyřizuje předmětnou žádost v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ
podle něhož „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu
do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že
poskytne požadovanou informaci (…)“. Povinný subjekt proto opět odesílá stěžovatelce tentýž
dokument, který jí byl odeslán dne 29. 04. 2021 evidovaný pod čj. OUCC 418/2021 a OUCC
419/2021 a doporučuje stěžovatelce, aby přečetla zaslaný dokument celý, tj. až do konce.
Poskytnutím požadovaných informací je stěžovatelce zcela vyhověno a povinný subjekt proto není
povinen předkládat předmětnou stížnost nadřízenému orgánu.
3. Povinný subjekt, ve snaze předejít další žádosti o informaci podle InfZ, sděluje stěžovatelce, že
koncept tohoto dokumentu byl zpracován stejnou osobou, která je uvedena v odpovědi na žádost
čj. OUCC 385/2021 ze dne 19. 04. 2021.

„otisk razítka obce“

Vlastimil Jureček, v.r.
starosta obce
(podepsáno elektronicky)
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