MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

xxx

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

29. 3. 2021
MULB/01492/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 S/5

Výzva k upřesnění žádosti
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), Vás v souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
vyzývá
k upřesnění Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze
dne 22. 3. 2021, zaevidované pod č.j. MULB/01392/2021. Konkrétně Vás vyzýváme k upřesnění bodů 3. a 4. Vaší
žádosti, týkajících se právních služeb poskytovaných Městu Lázně Bohdaneč.
V bodě 3. Vaší žádosti žádáte o poskytnutí kopií jednorázových právních stanovisek a vyjádření ke konkrétním otázkám.
Tato žádost je značně obecná a neurčitá. Není zřejmé, jakých subjektů se požadavek týká, zda-li se týká subjektů dle
bodu 1. písm. a) – e) Vaší žádosti, či jen některých z nich, nebo zda-li se v kontextu nejasnosti bodu 4. Vaší žádosti (viz.
níže) má týkat i dalších subjektů, které poskytovaly právní služby. Nadto je požadovaná informace formulována velmi
obecně, když není zřejmé, o jaká konkrétní stanoviska máte zájem. Dovolujeme si Vám sdělit, že například advokátní
kancelář JUDr. Roberta Kučery poskytuje pravidelně Městu Lázně Bohdaneč komplexní právní služby a právní pomoc
týkající se širokého spektra záležitostí, zejména se jedná o právní pomoc v oblasti řízení a organizačních záležitostí,
nakládání s majetkem, včetně problematiky veřejných zakázek, pomoc při vedení správních a jiných řízení, agendu
občanského a obchodního práva, právní pomoc při řešení pracovně-právních sporů, jakož i pomoc při plnění dalších
povinností či uplatňování práv v souvislosti s činností Města Lázně Bohdaneč. Podobně tomu může být i u jiných,
„druhých“ advokátních kanceláří. Přitom poskytnutá právní služba je v řadě případů ze své podstaty právním stanoviskem
či vyjádřením ke konkrétní otázce. Jsme proto nuceni vyzvat Vás k upřesnění, která konkrétní stanoviska či vyjádření
požadujete, kým poskytnutá a za jaké období, aby bylo možné žádost dle Vašich požadavků vyřídit.
Předem si Vás současně dovolujeme upozornit, že pokud snad požadujete veškerá stanoviska a vyjádření, pak v případě
určitých subjektů, zejména těch, které poskytovaly či poskytují komplexní právní služby, bude vyřízení takové žádosti
považováno za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za které bude požadována úhrada dle platného sazebníku (tj.
250 Kč za každou celou 1 hodinu vyhledávání).
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Dále v bodě 4. Vaší žádosti žádáte „informaci o tom, jaké celkové částky za daný rok Město Lázně Bohdaneč zaplatilo
druhým subjektům za veškeré, městu poskytnuté, právní služby v letech 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.“ Tato žádost není
srozumitelná, neboť z ní není zcela zřejmé, co je myšleno oněmi „druhými“ subjekty. Není zřejmé, zda-li „druhými subjekty“
míníte všechny subjekty mimo Město Lázně Bohdaneč anebo všechny subjekty mimo subjektů uvedených v bodě 1. Vaší
žádosti. Vyzýváme Vás proto k upřesnění, k jakým subjektům má být informace o celkových částkách vynaložených za
poskytnuté právní služby za dané roky vztažena.
Lhůta pro upřesnění žádosti je 30 dnů od doručení Výzvy. V případě nedodržení lhůty bude žádost o poskytnutí informace
odmítnuta.
Po upřesnění Vaší žádosti běží nová, patnáctidenní, lhůta pro vyřízení žádosti.
S pozdravem

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
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