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Rozhodnutí  
 

  

Městský úřad Český Brod (dále jen „povinný subjekt“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“) a věcně a místě příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl dle ustanovení § 20 odst. 4 InfZ a 
§ 87 správního řádu o odvolání paní 

(dále jen „odvolatelka“), které bylo doručeno povinnému subjektu dne 10.4.2020, 
vedené pod č.j. MUCB 15233/2020 proti rozhodnutí ze dne 8.4.2020 č.j. 14421/2020, které vydal povinný 
subjekt v řízení o žádosti o poskytnutí informace dle InfZ takto: 
 

Rozhodnutí povinného subjektu č. j. 14421/2020 ze dne 8.4.2020 o odmítnutí poskytnout informace        

se podle ustanovení § 87 správního řádu  

ruší. 
 

 

Odůvodnění: 

Správní orgán vydal dne 8.4.2020 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle InfZ č.j. 14421/2020. Proti tomuto 

rozhodnutí odvolatelka podala v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém uvedla, že „žádala o kopii rozhodnutí 

vydaného ve věci vedené Městským úřadem Říčany 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.“ 

Povinný subjekt posoudil odvolání odvolatelky a uznal, že žádost o informace dle InfZ ze dne 31.3.2020 byla  

chybně vyhodnocena, tudíž bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti. A proto nyní povinný subjekt v plném 

rozsahu napadané rozhodnutí ruší a následně poskytne v zákonné lhůtě požadovanou informaci. 

 

Povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81, § 82, § 83 správního řádu podat odvolání. Odvolání se 
podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Český Brod do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí.  
 
 
 
 
 
                      otisk úředního razítka Tereza Burešová v.r.  

                                                                                                    oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

              
            
 

 


