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V Žaboklikách dne 9. 7. 2019

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999
Sb.) –   neposkytnutí části informací ve lhůtě bez vydání rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

Dne 28. 5. 2019 jsem podal na Obecní úřad Nové Sedlo (starostu Obce Nové Sedlo), žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č.
106/1999 Sb.“) s odkazem na Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění (dále jen „Zákon o obcích“), neboť
jsem žádal o informace z titulu zastupitele Obce Nové Sedlo. 

I. Shrnutí žádosti

Informace souvisely  s výběrem dodavatele pro statické zajištění kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách s
podporou Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky. 

Jednalo se konkrétně o poskytnutí:
• návrhu smlouvy o dílo s předmětnou společnosti
• zadávací dokumentace, na jejímž základě byli osloveni další dodavatelé
• nabídek dalších oslovených dodavatelů včetně příloh (např. referencí a certifikací použitých 

technologií)
• dokumentace k provedenému výběru dodavatele včetně vyhodnocení se zdůvodněním výběru

V žádosti jsem uvedl preferenci elektronického vyřízení žádosti e-mailem nebo datovou schránkou. 

II. Shrnutí postupu/nečinnosti povinného subjektu

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) mi Obecní úřad Nové Sedlo
poskytl pouze část informací aniž niž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Povinný
subjekt  předložil  návrh Smlouvy o dílo  před jednáním zastupitelstva dne 30.  5.  2019 a  to  elektronicky
datovou schránkou dne 29. 5. 2019 a následně upravený návrh smlouvy přímo na jednání zastupitelstva dne
27. 6. 2019. Ostatní informace nebyly poskytnuty a to ani na jednání bez rozhodnutí o odmítnutí zbytku
požadovaných informací. 

Dosud nebyly v dostatečném rozsahu poskytnuty tyto požadované informace:
• zadávací dokumentace, na jejímž základě byli osloveni další dodavatelé
• nabídky dalších oslovených dodavatelů včetně příloh (např. referencí a certifikací použitých 



technologií)
• dokumentace k provedenému výběru dodavatele včetně vyhodnocení se zdůvodněním výběru

Dostalo  se  mi  pouze  nejasné  písemné  odpovědi  s  mylným  poukázáním  na  30ti  denní  lhůty  dle  výše
zmíněného Zákona o obcích pro vyřízení žádosti od zastupitele, kdy ani v této lhůtě nedošlo k úplnému
vyřízení žádosti, přestože to bylo v reakci přislíbeno. 
Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána
včas,  při  dodržení  30denní  lhůty  k  jejímu  podání  (počítáno  od  marného  uplynutí  lhůty  pro  poskytnutí
informací, tj. od 12. 6. 2019).

III. Vyřízení žádosti

Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o
informace. Pokud Obecní úřad Nové Sedlo informace sám neposkytne, požaduji, aby nadřízený orgán
-  Krajský úřad Ústeckého kraje -  věc usnesením převzal  a  povinnému subjektu přikázal  vyřízení
žádosti. I nadále preferuji elektronické vyřízení žádosti a to prokazatelně datovou schránkou. 

S pozdravem

Ing. Jaroslav Zídek

zastupitel Obce Nové Sedlo
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