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Husovo náměstí 70 
282 01 Český Brod 
 
S-MUCB 13781/2020 
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
 
Tímto v souladu s ust. § 16 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 
jen „InfZ“), podávám 
 

odvolání 
proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 
 

navrhuji, 
aby nadřízený orgán rozhodl tak, že se napadené rozhodnutí jako nezákonné ruší a povinný 
subjekt je povinen žádost ve lhůtě 3 dnů od doručení rozhodnutí vyřídit. Odvolání je odůvod-
něno následovně: 
 
Povinný subjekt dne 26. 3. 2020 vydal rozhodnutí o tom, že se žádost o poskytnutí informace 
odmítá, protože „dosud nebylo ve věci rozhodnuto, tudíž Vám nemůžeme poskytnout kopii 
rozhodnutí.“ 

 
Žadatelka však žádala o kopii rozhodnutí vydaného ve věci vedené Městským úřadem Ří-

čany pod sp. zn. 151245/2018/DPŘ-TE-2134, které vydáno bylo, nikoliv o rozhodnutí MÚ 
Český Brod, které teprve vydáno bude. To vyplývalo jak ze znění žádosti, tak z  přiloženého 
sdělení MÚ Říčany, kde je uvedeno: „Město Říčany obdrželo dne 19. 3. 2020 Vaši žádost o 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále také jen „InfZ“), v níž žádáte poskytnutí kopie rozhodnutí vydaného ve 
věci vedené povinným subjektem pod sp. zn. 151245/2018/Dpř-Te-2134. … spis byl předán k 
vyřízení MěÚ Český Brod. Pro zpřístupnění Vámi požadovaného rozhodnutí, je tedy nutné 
obrátit se na Městský úřad v Českém Brodě, který je k dané problematice kompetentní.“ 

 
Podle ust. § 16 odst. 2 InfZ „povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiá-

lem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání“. 
Podle ust. § 16 odst. 3 InfZ „nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne 

předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních 
dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.“ 

 
Z důvodů uvedených a odůvodněných proto žadatelka navrhuje, aby odvolací orgán postu-

poval tak, jak je uvedeno výše. 


