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Věc: Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 

odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Městský úřad Proseč obdržel dne 5. 9. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí příloh z jednání 

Rady města Proseč č. 25/2021 ze dne 18. 8. 2021. 

Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádá konzultaci mezi dvěma nebo více složkami 

povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti, prodlužuje Městský úřad Proseč 

podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 30. 9. 2021. 

 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

       Ing. Jan Macháček 

                 starosta 
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Vyřízení žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Město Proseč (dále také jako „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl o žádosti o 

poskytnutí informace ze dne 5. 9. 2021, doručené prostřednictvím datové schránky. 

Povinný subjekt vydává v souladu s ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení s ust. § 67 a násl. zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto 

ROZHODNUTÍ 

o částečném odmítnutí žádosti o informace 

kterým k žádosti ze dne 5. 9. 2021 podle ust. § 11 odst. 3 InfZ částečně odmítá poskytnutí požadovaných 

informací. Druhou část informací naleznete jako přílohu tohoto dokumentu. 

Odůvodnění: 

Město Proseč obdrželo dne 5. 9. 2021 žádost o poskytnutí příloh zápisu Rady města Proseč č. 25/2021 konané 18. 

8. 2021. 

Podle ustanovení § 11 odst. 3 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká informací, které získal povinný 

subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné 

na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný 

postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při 

plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 

V bodě č. 1 žadatel žádá o poskytnutí protokolu z veřejnosprávní kontroly Základní školy a mateřské školy města 

Proseč ze dne 23.6.2021.  Poskytnutí informace v tomto bodě se částečně odmítá. Protokol žadateli město Proseč 

poskytuje v souladu s § 11 odst. 3 InfZ ve formě bez informací, které získal povinný subjekt od třetí osoby při 
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plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti, tzn. pouze s informacemi, které při plnění těchto úkolů vznikly činností 

povinného subjektu. Protokol je poskytnut bez příloh, protože tyto přílohy nevznikly činností povinného subjektu, 

ale byly získány od třetí osoby v rámci plnění úkolů kontrolní činnosti povinného subjektu. 

V bodě 2 žadatel žádá o poskytnutí vyjádření pověřených zástupců města, kteří byli součástí kontrolní skupiny, 

která provedla výše zmíněnou veřejnosprávní kontrolu. Poskytnutí informace v tomto bodě se částečně odmítá.  

Vyjádření se v souladu s § 11 odst. 3 InfZ poskytuje ve formě bez informací, které získal povinný subjekt od třetí 

osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti, tzn. pouze s informacemi, které při plnění těchto úkolů vznikly 

činností povinného subjektu. 

V bodě 3 žadatel žádá o poskytnutí vyjádření Mgr. Aleny Zvárové k zjištěným závěrům výše zmíněné 

veřejnosprávní kontroly. Poskytnutí informace v tomto bodě se částečně odmítá. Vyjádření se v souladu s § 11 

odst. 3 InfZ poskytuje ve formě bez informací, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci 

kontrolní činnosti, tzn. pouze s informacemi, které při plnění těchto úkolů vznikly činností povinného subjektu. 

V bodě 4 žadatel žádá o poskytnutí výsledku šetření České školní inspekce a stížnosti, která byla podána na 

Základní školu a mateřskou školu města Proseč dne 14.6.2021. Poskytnutí informace v tomto bodě se částečně 

odmítá. Výsledek šetření České školní inspekce se v souladu s § 11 odst. 3 InfZ poskytuje ve formě bez informací, 

které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti, tzn. pouze s informacemi, 

které při plnění těchto úkolů vznikly činností povinného subjektu. Samotná stížnost není poskytnuta, protože 

nevznikla činností povinného subjektu, ale byla získána od třetí osoby v rámci plnění úkolů kontrolní činnosti 

povinného subjektu. 
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Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 správního řádu podat písemné odvolání do 15 

dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím povinného 

subjektu. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 

 

 

Ing. Jan Macháček 

            starosta města 




























































