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Váš dopis čj.: OUCC 1099/2021
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Sp. znak/skart. lhůta: 84.1/S5
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Datová schránka: ze3a4ha
V Cotkytli dne 13. 12. 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 § 2 odst. 4 InfZ ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené obci Cotkytle dne
05.01.2021 v elektronické podobě na e-mailovou adresu obec@cotkytle.cz a zaevidované pod čj.
OUCC 1099/2021, kterou podala žadatelka …………, (dále jen „předmětná žádost“) takto:
Předmětná žádost o informace čj. OUCC 1099/2021 ze dne 6. 12. 2021 se
částečně odmítá,
a to v rozsahu,:
„1.Dopis obce Cotkytle, kterým odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
žádá o posunutí termínu pro zaslání vyjádření jménem obce a požadovaných dokumentů.

Odůvodnění:
Obec Cotkytle (dále též „povinný subjekt“) obdržela na e-mailovou adresu obec@cotkytle.cz dne 6.
12. 2021 předmětnou žádost, zaevidovanou pod čj. OUCC 1099/2021, kterou podala …………… (dále
jen „žadatelka“). Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující informace:
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„1.Dopis obce Cotkytle, kterým odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
žádá o posunutí termínu pro zaslání vyjádření jménem obce a požadovaných dokumentů.
Pro povinný subjekt se jedná o informaci, která má charakter osobní povahy a týká se soukromí
fyzické osoby. V dopise je vyjádřen zdravotní stav osoby, která se podílí na vypracování odpovědi na
požadovanou žádost.
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt ke konkrétní žádosti uvádí, že vychází z ustanovení § 8a,
odst 1 InfZ.
Z uvedených důvodů 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, v.r.
starosta obce

„otisk úředního razítka“

