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ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt
v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 18. 4. 2021 elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., kterou podal xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se jednání ZM č. 12, konkrétně:
I.

Na jednání ZM č. 12 jste uvedla, že záležitost ohledně mého podnětu jste konzultovala s právní
kanceláří.
Žádám o poskytnutí informací k této žádosti:
1. Název právní kanceláře, nebo jméno právníka.
2. Co obsahovala vaše žádost. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)
3. Obsahovala vaše žádost i kopii předepisujícího dokumentu.
4. Přesné znění odpovědi právní kanceláře. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)

II.

Zaslal jsem tyto podněty, které mi byly potvrzeny elektronickou podatelnou:
Zastupitelstvu města
Radě města
Kontrolnímu výboru
Žádám o poskytnutí informací k těmto podnětům:
1. Komu byly přiděleny k vyřízení.
2. Jak byly vyřízeny.
U každého podnětu samostatně.

Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 18. 4. 2021
o poskytnutí informací týkajících se jednání ZM č. 12, se v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
částečně odmítá,
a to konkrétně v části I., bodě 4. žádosti.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 18. 4. 2021 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se jednání ZM č. 12, konkrétně:
I.

II.

Na jednání ZM č. 12 jste uvedla, že záležitost ohledně mého podnětu jste konzultovala s právní
kanceláří.
Žádám o poskytnutí informací k této žádosti:
1. Název právní kanceláře, nebo jméno právníka.
2. Co obsahovala vaše žádost. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)
3. Obsahovala vaše žádost i kopii předepisujícího dokumentu.
4. Přesné znění odpovědi právní kanceláře. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)
Zaslal jsem tyto podněty, které mi byly potvrzeny elektronickou podatelnou:
Zastupitelstvu města
Radě města
Kontrolnímu výboru
Žádám o poskytnutí informací k těmto podnětům:
1. Komu byly přiděleny k vyřízení.
2. Jak byly vyřízeny.
U každého podnětu samostatně.

Informace k bodům č. 1, 2 a 3 části I. a odpověď na část II. byly poskytnuty sdělením č.j.
MULB/01892/2021/OSMRM/MBi ze dne 29. 4. 2021. Poskytnutí informace z části I. bodu 4 se na základě § 11 odst. 2
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odmítá. Požadovaná odpověď právního zástupce naplňuje znaky autorského díla a
jeho zpřístupnění by znamenalo porušení autorských práv. Autorská práva k tomuto vykonává JUDr. Robert Kučera,
který byl osloven s žádostí o udělení souhlasu s poskytnutím stanoviska. Souhlas ze strany autora nebyl poskytnut,
poskytnutí stanoviska bylo proto odmítnuto s odkazem na uvedený § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do
15 dnů od jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

