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Váš dopis zn.:        

 

Dr. Ivana Timová 

Tovární 160 

471 54 Cvikov 

 

Naše zn. (č.j.): KRE-754/2022-ZZ 

Vyřizuje: Zdeněk Žabenský 

Telefon: 544 223 129, 724 990 393 

E-mail: starosta@obec-krenovice.cz 

Datum: 02.05.2022 

 

 

 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14, odst. 5, písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 26.04.2022 obdržel Obecní úřad Křenovice Vaše podání nazvané „Žádost podle zákona               

č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „InfZ“) mají povinné subjekty ze zákona povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti. 

Předmět Vašeho podání nespadá do naší působnosti, Obecní úřad Křenovice ani nedisponuje 

žádnými informacemi v této věci – nemáme a ani nemůžeme mít relevantní informace, které 

nejsou v naší působnosti. 

Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že se požadované 

informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 

dnů ode dne doručení žádosti žadateli. 

S ohledem na výše uvedený povinný subjekt – Obecní úřad Křenovice – Vaši žádost o poskytnutí 

informace podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup při vyřizování 

žádosti o informace podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. a) InfZ. 

Stížnost můžete podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení u Obecního úřadu Křenovice, 

Školní 535, 683 52 Křenovice. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. 

  

 

  

 

                                          Zdeněk Žabenský 

                                                                                                         starosta obce 
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