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Rožďalovice 12. 4.2021

ROZHODNUTÍ o částečném
odmítnutí žádosti o informaci
Město Rožďalovice jako povinný subjekt ve smyslu 2 odst. I zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační
zákon”), obdržel dne 1.4.2021 žádost o poskytnutí informace dle informačního zákona, kterou
podal … (dále jen „žadatel”). Městský úřad Rožďalovice rozhodl takto:
Podle 15 odst. I informačního zákona ve spojení s 2 odst. 4 a 3 odst. 3 informačního zákona se
žádost žadatele částečné o d m Í t á v bodě I , v části, kde žadatel požaduje výši poskytnuté
dotace a celkové výše nákladů a dále v bodě 2, neboť se jedná o neexistující informace.
Odůvodnění:
Důvodem pro odmítnutí žádosti je neexistující informace, tj. informace, kterou povinný
subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace
ve smyslu S 2 odst. 4 informačního zákona, který uvádí: „ Povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací". Podle 3 odst. 3
informačního zákona pak „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního. ”
Žadatel se prostřednictvím bodu I a 2 žádosti č.j.443/2021/STAR u povinného subjektu
konkrétně dožaduje:
v bodě I - výše poskytnuté dotace a celkové výše nákladů na stavbu „kanalizace Viničná
Lhota, Ledečky, Podlužany”. Město Rožďalovice nebylo investorem této akce a nemá k
dispozici výši poskytnuté dotace ani celkové výše nákladů.
K bodu 2 sdělujeme, že Město Rožďalovice nedisponuje žádnou smlouvou o předání,
převzetí, převodu popř. směně za akcie mezi městem Rožďalovice a společností VaK
Nymburk, a.s. stavby „kanalizace Viničná Lhota, Ledečky, Podlužany.

Z pohledu povinného subjektu se tedyjedná o požadavek na poskytnutí neexistující
informace.
Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je
možné podle 16 odst. I informačního,z.ákona ve spojení s 83 odst. I zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Rožďalovice, Náměstí
93, 289 34 Rožďalovice.
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