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Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Nejdek obdržel dne 13. 6. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí podkladů na příští (budoucí) 5. plánované zasedání zastupitelstva města
Nejdku v listinné podobě.
Zákon č. 106/1999 Sb. striktně stanoví náležitosti žádosti, od kterých se nelze odchýlit a
které musí být splněny, aby mohlo být ze strany povinného subjektu žádost vyřízena,
resp. být o ní rozhodnuto. Jakkoli jde tedy o záležitosti formální, zákonodárce na jejich
naplnění trvá a povinnému subjektu nezbývá, než zákon respektovat.
Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte datum narození, adresu trvalého pobytu,
případně adresu pro doručování, vyzývám Vás tímto dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ
k doplnění Vaší žádosti a uvedení: data narození, adresu trvalého pobytu, případně
adresu pro doručování.
Současně si dovolujeme sdělit, že Vám souběžně zasíláme rozhodnutí o žádosti podle § 82
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vtělené do téhož přípisu, přičemž na
rozhodování o ní se dle judikatury obecných soudů použije právě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na náležitosti žádosti dle zákona o obcích
nejsou kladeny tak silné formální požadavky, proto o ní mohlo být rozhodnuto věcně.
Vzhledem k celé situaci lze tedy za použití zásady legitimního očekávání předvídatelného
rozhodnutí v obdobné věci předjímat další postup povinného subjektu; tuto výzvu proto
nelze vzhledem k výše uvedenému vnímat, jako obstrukční, nýbrž jako naplnění
zákonných předpokladů, které zákon č. 106/1999 Sb. na oprávněnou osobu (resp. její
žádost) a povinný subjekt klade.
V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne obdržení
jejího doplnění. Pokud žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nedoplníte, bude
Vaše žádost v souladu s § 14 odst. 5 InfZ odložena.
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