Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle

www.cotkytle.cz
+420 702 292 311
Id: ze3a4ha
obec@cotkytle.cz
IČO:00278602

Váš dopis s čj.: OUCC 604/2021
ze dne: 16. 6. 2021
naše zn.: OUCC 632/2021
listů: 2
příloh/listů: 0 /0
Sp. znak/skart. lhůta: 84.1/S5

Vyřizuje: Vlastimil Jureček
Telefon: 465 382 125
E-mail: starosta@cotkytle.cz
Datová schránka: ze3a4ha

V Cotkytli dne 28. 6. 2021

ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o informace

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“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve
spojení s § 3 odst. 3 InfZ ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené obci Cotkytle dne
16.06.2021 v listinné podobě, zaevidované pod čj. OUCC 604/2021 (dále jen „předmětná žádost“),
kterou podal žadatel ……………………………………………, (dále jen „žadatel“) takto:
Předmětná žádost o informace čj. OUCC 604/2021 ze dne 16. 06. 2021
se odmítá.

Odůvodnění:
Obec Cotkytle (dále též „povinný subjekt“) obdržela dne 16. 06. 2021 předmětnou žádost v listinné
podobě, zaevidovanou pod čj. OUCC 604/2021, kterou podal žadatel ………………………….. Žadatel
v předmětné žádosti požaduje informaci:
„Žádám o kopii přesného znění tiskopisu (povolení), který byl vydán panu …………… k užití pozemků na
stav. parcele č. 16, 363/2 v k.ú. Cotkytle, po dobu nezbytně nutnou k vyklízecím pracím.“
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Povinný subjekt k tomu uvádí, že předmětná žádost obsahuje náležitosti požadované v § 14 odst. 2
InfZ a je tedy žádostí ve smyslu InfZ.
Povinný subjekt žádost posoudil a s odkazem na ustanovení § 3 odst. 3 InfZ konstatuje, že
požadovanou informaci nelze poskytnout. V ustanovení § 3 odst. 3 InfZ je definováno, že informací se
pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv
nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě
nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinný subjekt uvádí, že požadovaný
dokument panu ……………… nevydal a ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ se tedy jedná o neexistující informaci,
neboť požadovaný dokument neexistuje.
Z výše uvedeného důvodu povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 InfZ odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, jímž je obec Cotkytle a o odvolání
rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje.

Vlastimil Jureček
starosta obce

Rozdělovník:
1. Písemné vyhotovení rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou (s dodejkou) žadateli –
……………………………………………………………………………….
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