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

Datum:
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12. 7. 2021
MULB/03280/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
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ROZHODNUTÍ
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 „InfZ“),
obdržel dne 28. 6. 2021 elektronickou žádost o poskytnutí informace dle InfZ, kterou podal xxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“). Žadatel požadoval
poskytnutí elektronické kopie dokumentu, kterým byla doložena výše platby za nájemné a plnění poskytovaná s užíváním
bytu, která odpovídá provedenému vyúčtování.

Žádost výše uvedeného žadatele, ze dne 28. 6. 2021, o poskytnutí informace se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
InfZ z důvodu zneužití práva na informace

o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 28. 6. 2021 byla tajemnici městského úřadu Lázně Bohdaneč doručena žádost výše uvedeného žadatele o poskytnutí
informace týkající se poskytnutí elektronické kopie dokumentu, kterým byla doložena výše žadatelovi platby za nájemné
a plnění poskytovaná s užíváním bytu, která odpovídá provedenému vyúčtování.
Žádost byla podána v návaznosti na mnohaleté řízení k vyúčtování nájemného v roce 2009. V této věci byly žadateli
v minulosti již všechny informace poskytnuty a rovněž bylo sděleno, že další informace již neexistují. Žadatel se i přesto
dožaduje dalších informací a dokumentů. Ve věci žádostí o informace ohledně vyúčtování nájemného v roce 2009 žadatel
dokonce obdržel v červnu 2017 Rozhodnutí krajského úřadu o odmítnutí informace z důvodu zneužití práva na informace.
Poslední správní řízení vedené pod č. spisu MULB/02468/2021 stále není uzavřeno, neboť žadatel podal odvolání.
Odvolání bylo předáno dne 29.6.2021 na krajský úřad a v současné době není známo rozhodnutí.
Povinný subjekt trvá na sdělení, že ve věci vyúčtování nájemného v roce 2009 byly poskytnuty všechny informace a nové
již neexistují.
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POUČENÍ:
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.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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