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V případě, že nebude Ze žádosti Zřejmě jaká informace je požadována, bude žadatel vyzván aby ji ve lhůtě 30
dnů doplnil a upřesnil. Jinak bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.
Jakmile bude žádost o informaci Zpracována, bude žadatel vyzván kúhradě nákladů vynaložených na její
Zpracování. Teprve po provedení úhrady bude poskytnuta některým z výše požadovaným způsobem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí
Tel. 415 237 531
IČO: 00 26 53 65

Fax 415 237 602

URL: httD://www.nodborgny.net

Bankovní Spojení KB Podbořany 19625481/0100

V Podbořanech dne: 19.02.2014

čj: oŽP/2721/2014/Jan

adresát

ozNÁMENí o vYŘÍzENí žÁDoSTı
Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věcí poskytnutí kopie protokolu
místního šetření, které proběhlo dne 8.11.2011 ohledně nevynětí pozemku č. 1259 - Zahrada
a č. 1280 - zahrada v k.ú. Podbořany byla Zpracována.
Informace Vám bude poskytnuta požadovaným způsobem po uhrazení nákladů vcelkové

výši 27,- Kč.

Z toho činí:

0
0

Černobílé kopie jednostranné A4, A3

Černobílé kopie oboustranné A4, A3

ı
0
0
0

Barevné kopie jednostranné A4, A3
Barevné kopie oboustranné A4, A3
Náklady na CD, DVD
Osobní náklady

o

Poštovné

2,- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

25 ,- Kč
Kč

Výše uvedené náklady uhrad'te hotově vpříjmové pokladně Městského úřadu
v Podbořanech, případně převodem z účtu nebo složenkou na číslo účtu 19-625481/0100
vedený u Komerční banky v Podbořanech, VS 1112.

Městský úřad PodbořanyI Mírová 615I 441 17 Podbořany
l 415 237 500 Q 415 237 601 57 info@podborany.net (Š http:ííwww.podborany.net
IČO: 00265365I bankovní Spojení KB Podbořany 19-625-481í0100
návštěvní dny: pondělí a středa
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Městský úřad
Odbor životního prostředí
Mírová 61 5
441 17 Podbořany
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V Podbořanech 28.2. 2014

Odvolání proti fiktivnímu rozhodnuti o odepření infoıınacgpodle zﬂona č.
[06/1999 SQ... o svobodném přístupu k informacím.
Dne 11.2. 2014 si pí. Janoušková Z Městského úřadu Podbořany, OŽP převzala moji
Žádost o poskytnutí informace ( podle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k
informacím ). V ten den mimo jiné uvedla, že to má připravené a písemně mi odpoví do 15
dnů, protože neví, Zda mi tuto informaci může poskytnout, když nejsem účastníkem řízení!
Žádal jsem o kopii protokolu místního šetření, které proběhlo dne 8.11. 2011 ohledně
nevynětí pozemků č. 1259 - Zahrada a č. 1280 - Zahrada v k.ú. Podbořany Z ochrany ZPF.

Spolumajitelem pozemku je Starosta Podbořan

. Písemné žádosti

předcházela te'ž ústní žádost o informaci Ze dne 4.2. 2014 u pana Jurči, který Se odvolal na

paní Janouškovou až Se vrátí z mateřské dovolené. Do dnešního dne jsem neobdržel žádné
vyrozumění o prodloužení lhůty pro Zpřístupnění, informace mi nebyla Zpřístupněna a nebylo

mi doručeno ani žádné rozhodnutí o mé žádosti. V tomto případě se má za to, že bylo

vydáno (fiktivní) rozhodnutí o odepření informace. Domnívám Se, že ani neexistuje
Zákonný důvod pro odepření požadované informace, na základě něhož by bylo možné
rozhodnutí vydat.
dne,
Z tohoto důvodu podávám odvolání, v zákonné 15denní lhůtě (počítáno ode
kdy uplynula lhůta pro zpřístupnění informace, a žádám, aby fiktivní rozhodnutí
a aby byla
Městského úřadu Podbořany o odepření zpřístupnění informace bylo zrušeno
příslušná informace poskytnuta.

lhůtě 15 dnů.
Žádám odpověď (Radu města Podbořany ) o učiněných opatření v Zákonné

Příloha: Kopie žádosti o informaci převzatá OŽP Podbořany dne 11.2. 2014

S pozdravem

Page 1 of l

Janoušková Lenka | MěÚ Podbořany
Janoušková Lenka I MěÚ Podbořany
Odesláno: 4. března 2014 13:28

0d:

]

Komu:
Předmět: poskytnutí informací

Město Podbořany - Městský úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany
| internet: wwwpodboranynet
Tel. 415 237 500 | lfax. 415 237 601 | email: infOQQodboranynet
KB Podbořany

19“0000625481,f0100
ICO: 00265365, DIC: CZ-00265365, bankovní spojení (příjmový účet)
Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Vyřiz
Tel.

Vážený pane

Janoušková
| Kancelář: 213 - 1. patro

.

písemně vyřízena a je
Dovoluji Si Vás upozornit, že Vaše Žádost o poskytnutí informací byla
v žádosti.
požadavků
vašich
dle
připravena k osobnímu vyzvednutí již od 19.02.2014. Vše
protokolu
kopie
bude
Není tedy potřeba podávat Odvolání, neboť po Zaplacení nákladů Vám
v
Z místního šetření předána.
kolega Ze životního prostředí.
kterýkoliv
Zastoupí
mě
nepřítomnosti
mé
V případě

S pozdravem Bc. Lenka Janoušková
ochrana životního prostředí
Děkujeme.
ìjì. Prosíme, zvažte dopad na životní prostředí před tiskem tohoto mailu.

25.3.2014
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Rada města Podbořany

Mírová 61 5

441 17 Podbořany
V Podbořanech 24.3. 2014
Odvolání groti ﬁktivnímu rozhodnuti o odepření informací podle zákona č. 106II999

Sb..ı o svobodné!!! přístupu k informacím.

Dne 11.2. 2014 jsem podal Žádost o informaci ( podle Zákona č. 106/1999 Sb., 0
svobodném přístupu k informacím, Viz. příloha ) na Odboru životního prostředí Podbořany,
Městský úřad Podbořany, a nedostal jsem v Zákonné lhůtě 15 dnů žádné rozhodnutí ( do
vlastních rukou ) o mé žádosti. V tomto případě se má za to, že bylo vydáno ( fiktivní )
rozhodnutí o odepření informací.

Z tohoto důvodu jsem dne 28.2. 2014 podal odvolání proti ﬁktivnímu rozhodnutí o
odepření informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím.

Odvolání bylo adresováno Odboru životního prostředí Podbořany ( viz. příloha ) a musí O

něm rozhodnout Rada města Podbořany. Podle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu

k informacím jsem v Zákonném termínu 15 dnů nedostal ( do vlastních rukou ) žádné
rozhodnutí. I v tomto případě Se má Za to, že bylo vydáno ( ﬁktivní ) rozhodnutí o odepření
informací. Jsem si jist, že ani neexistuje Zákonný důvod pro odepření požadované informace,
na základě něhož by bylo možné rozhodnutí vydat.
Z důvodu nečinnosti podávám odvolání, v zákonné lhůtě ( počítáno ode dne, kdy
uplynula lhůta rozhodnutí o odvolání proti ﬁktivnímu rozhodnutí o odepření informací),
Podbořany o odepření zpřístupnění
a žádám, aby fiktivní rozhodnutí Rady města
informací bylo zrušeno a aby byla příslušná informace poskytnuta. Rada města

Podbořany musí rozhodnout ve lhůtě 15 dnů.

Žádám odpověď o učiněných opatření v Zákonné lhůtě 15 dnů.
Přílohy:
1. Kopie žádosti o informaci převzatá OŽP Podbořany dne 11.2. 2014.

2. Kopie Odvolání proti ﬁktivnímu rozhodnutí OZP Podbořany Ze dne 28.2. 2014.
Podpis

/

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 17 Podbořany

Odbor životního prostředí
Tel. 415 237 531
IČO: 00 26 53 65

URL: httgďlwwwpodboranynet
Fax 415 237 602
Bankovní Spojení KB Podbořany 19-625481/0100

Váš dopis č. j.lze dne: 24.03.2014

Naše č. j.:

ożPı5099ı2014

E-mail:

j

Vyřizuje:
Telefon:

V Podbořanech dne:

Bc. Janoušková

27.03.2014

Vážený pane,

dne 11. 2. 2014 jste podal Žádost o poskytnutí informace dle Zákona 106/1999 Sb. V této žádosti jste požadoval
poskytnutí informace Vámi požadovanou formou a to připravit informaci písemně ve lhůtě 15 dnů k „OSOBNÍMU
PŘEVZETÍ".
19. 2. 2014 jste tuto informaci měl připravenu k„OSOBNÍMU PŘEVZETÍ“ s informací o úhradě nákladů spojených se
Zpracovánim. Tuto informaci jste si v rozporu s Vaším požadavkem osobně nepřevzalI proto jsme Vás nad rámec
našich povinností informovali emailem dne 4. 3. 2014 o této informaci.
Následná písemná vyjádření Z Vaší Strany proto považujeme Za urážlivá a pomlouvačná, nebot' poskytnutí informace
Vám nikdo a to žádným Způsobem neodepřel. TO, že jste si informaci OSOBNĚ NEVYZVEDL TAK, JAK JSTE SÁM
POŽADOVAL V ŽÁDOSTI bylo pouze Vaše svobodně rozhodnutí. Napadání postupu Města Podbořany v tomto úkonu

považujeme dle § 154, odst. 2, Zákona 140/1961 Sb., Za hrubou urážku nebo pomluvu Státního orgánu při výkonu
jeho pravomoci nebo pro tento výkon. Pokud v tomto budete nadále pokračovatl obrátíme Se na orgány činné v
trestním řízení o Zjednání nápravy.

S pozdravem

.

,

Bc. Lenka Janouskova
referent odboru životního prostředí

