Obec Všehrdy
Všehrdy 29, 430 01 Chomutov,
tel. 602 655 158, IČ 673293,
e-mail: obec@vsehrdy.cz, www.vsehrdy.cz

Ve Všehrdech dne l. 8. 2019

č.j. OÚVŠ-178/2019
Oprávněná úřední osoba: Be. Petra Březinová

Obecní úřad Všehrdy jako povinný subjekt dle § 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,jhfZ") rozhodl
v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti
,
narozené
, bytem
,
ze dne 2.5.2019 o sdělení
v intencích zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
Odůvodněni':
Obecní úřad Všehrdy odeslal dne 1.7.2019 výzvu k upřesnění žádosti o poskytnutí informace
podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že nedošlo během následujících 30 dnů ode dne doručení k upřesnění
žádosti, rozhodl obecní úřad Všehrdy o odmítnutí žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb.
Žadatelka byla třikrát ústně vyzvána k tomu, aby se dostavila na obecní úřad Všehrdy a
sdělila konkrétněji, které podklady má obecní úřad připravit. Poprvé specifikovala ústně, že
postačí oracovní smlouvy a smlouvy o pronájmu pozemků. Všechny tyto dokumenty byly
odeslány obecním úřadem Všehrdy dne 21.5.2019. Následně podala žadatelka stížnost, že
neobdržela vše. Starostka tedy nabídla všechny dokumenty k nahlédnutí a poskytnuti
požadovaných kopií, které žadatelka bude požadovat. Žadatelka o informace se však odmítla
jakkoliv dohodnout a upřesnit smluvní vztahy i přes upozornění starostky, že její požadavek
je nesrozumitelný a každá strana si ho vykládá jinak. Platný smluvní vztah může být i
jakýkoli dokument, který byl uzavřen před několika desítkami let a nikdo ho nezrušil např.
věcná břemena.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Všehrdy tak, že žádost o poskytnutí
informací odmítl.
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