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M Ě S T O     L I B Č I C E    N A D    V L T A V O U 
 

Městský úřad Libčice n/Vlt. nám. Svobody  90  252 66 Libčice n/Vlt. 

tel.: 2 331 016 53      fax. :2 331 016 57   e-mail: tajemnik@libcice.cz 

  

                                                                                                   

                                                                                   Ing. Petra Pelešková 

                                                                                              Na Radosti 466 

        252 66 Libčice nad Vltavou 

 

 

 

Č.j.  MeULi/2277/2016                                             Libčice n/Vlt    3. října 2016 

 

 

 

 

 

R o z h o d n u t í 
 

Městský úřad Libčice nad Vltavou (dále povinný subjekt) obdržel žádost Ing. Petry 

Peleškové, nar. 18. 8. 1971, bytem: Na Radosti 466,  252 66 Libčice nad Vltavou (dále 

žadatel), o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 a § 

9 odst. 1 a §15 odst. 1 a 2 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, takto: 

žádost Ing. Petry. Peleškové nar. 18. 8. 1971, bytem: Na Radosti 466, 252 66 Libčice nad 

Vltavou o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručená povinnému subjektu dne 19.9.2016, 

spočívající v poskytnutí informací týkajících se žádosti o dotaci na strategické dokumenty 

města se  poskytnout 

 

o d m í t á. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Libčice nad Vltavou, v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona 

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

žádost žadatele Ing. Petry Peleškové, nar. 18. 8. 1971, bytem: Na Radosti 466,  252 66 

Libčice nad Vltavou, doručenou povinnému subjektu dne 19. 9. 2016, o poskytnutí informace 

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

předpisů, spočívající v poskytnutí informací týkajících se žádosti o dotaci na strategické 

dokumenty města.  

Povinný subjekt žádost dle § 68 odst. 3. správního řádu přezkoumal, shromáždil podklady pro 

její vydání, provedl úvahy při jejich hodnocení,  a došel k názoru, že není možné poskytnout 

informaci, kterou nedisponuje, což je dokument, z něhož je zřejmé, že město Libčice nad 

Vltavou dotaci na strategické dokumenty obdrželo. 
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Ke kopii žádosti o dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na strategické dokumenty 

města se vyjádřil zpracovatel žádosti M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a160 00 

Praha 6  v tomto smyslu: 

Navržený specifický postup komplexního řešení zakázky (návrh způsobu realizace zakázky), 

aplikace konkrétních nástrojů a navržených metodik, včetně způsobů manažerského řízení 

zakázky a dalších informací, pokládáme za své vlastní know-how, vyvíjené již více než 25 let, 

které současně není v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, kdy současně 

příslušným způsobem zajišťujeme jejich utajení a jako takové je prohlašujeme za své 

výlučné obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

Na základě výše uvedeného prohlášení o obchodním tajemství se odvoláváme na § 9 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požadujeme, aby zadavatel 

v případě poskytnutí naší nabídky v režimu žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, učinil příslušná opatření bránící zveřejnění 

informací uvedených v naší nabídce, které prohlašujeme za své obchodní tajemství, a 

takové informace neposkytl.  

V souladu s výše uvedeným povinný subjekt rozhodl jak výše uvedeno. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, 

který rozhodnutí vydal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Roman  Dědič 

                                                                                                       tajemník 
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