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

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:

28. 01. 2019
MULB/00499/2019/OSMRM/MBi

ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o informace
Městský úřad Lázně Bohdaneč (dále jen „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podle § 15 odst. 1)
zákona č. 106/1999 Sb., takto:
žádost
povinnému subjektu dne 04. 12. 2018

(dále jen „žadatel“), ze dne 03. 12. 2018, která byla doručena

o poskytnutí informací, se v celém rozsahu:


Poskytnutí kopie sdělení, kterým Policie ČR informovala město Lázně Bohdaneč o podání trestního
oznámení



Poskytnutí kopie tohoto trestního oznámení



Poskytnutí kopie usnesení policie ČR o odložení věci.
o d m í t á.

Odůvodnění:
Městskému úřadu Lázně Bohdaneč byla dne 04. 12. 2018 doručena žádost žadatele o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., který požádal k trestnímu oznámení ve věci výstavby sportovní haly o poskytnutí těchto informaci:


Poskytnutí kopie sdělení, kterým Policie ČR informovala město Lázně Bohdaneč o podání trestního
oznámení



Poskytnutí kopie tohoto trestního oznámení



Poskytnutí kopie usnesení policie ČR o odložení věci.

Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 17. 12. 2018, č.j. MULB/05610/2018/OSMRM/MBi žádost o poskytnutí
informací odmítl, žadatel podal dne 21. 12. 2018 proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ke krajskému úřadu odvolání,
kterému krajský úřad vyhověl, kdy rozhodnutí povinného subjektu ze dne 17. 12. 2018, č.j.
MULB/05610/2018/OSMRM/MBi zrušil a věc vrátil povinnému subjektu k novému projednání.
Povinný subjekt k novému projednání uvádí, že trestní oznámení bylo podáno
, který sám předal
písemnost k poštovní přepravě pod svým jménem a svou adresou bydliště a na svoje náklady, tím povinný nemá
k dispozici text trestního oznámení. Usnesení Policie ČR o odložení trestní věci bylo Policií ČR odesláno na adresu
Městského úřadu Lázně Bohdaneč a je v dispozici povinného subjektu.
Povinný subjekt však musí odmítnout poskytnutí žadatelem požadovaných informací, neboť dle § 11 odst. 4 písm.
a) zákona č. 106/1999 Sb. povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení a další šetřením,
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tj. podle vyjádření
stížnost, jež má odkladný účinek.

, tento v zákonné lhůtě podal proti usnesení Policie ČR o odložení trestní věci

Na základě výše uvedeného odůvodnění, kdy je zřejmé, že trestní řízení dále probíhá, povinný subjekt uvážil, že
požadované informace nemůže poskytnout a proto jejich poskytnutí odmítl.

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 odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Obdrží:
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