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Praha: 24. února 2017  

 Číslo jednací: 016217/2017/KUSK 

Spisová značka: SZ_016217/2017/KUSK 

Vyřizuje: Petr Franěk l. 824 

Značka: OSA/Fra 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, 

rozhodl o stížnosti zastupitelky města Libčice nad Vltavou Ing. Petry Peleškové, nar. 

18.8.1971, trvalý pobyt Na Radosti 466, 252 66 Libčice nad Vltavou (dále též „žadatelka“), na 

postup Městského úřadu Libčice nad Vltavou (dále též „městský úřad“) při vyřizování žádosti 

o poskytnutí informací týkajících se nové služebny Policie ČR v Libčicích nad Vltavou, č.p. 

735 v ul. Hřbitovní,  podané podle ustanovení § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), takto: 

 

Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ se Městskému úřadu Libčice nad Vltavou 

přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil bod 2. žádosti 

zastupitelky města Ing. Petry Peleškové, nar. 18.8.1971, trvalý pobyt Na Radosti 466, 252 

66 Libčice nad Vltavou, o poskytnutí informací týkajících se nové služebny Policie ČR 

v Libčicích nad Vltavou, č.p. 735 v ul. Hřbitovní: Kopie korespondence, případně zápisů 

z jednání zástupců města s Policií ČR ohledně rekonstrukce objektu č.p. 735, z nichž 

vyplynula potřena změn projektu a zvýšení nákladů stavby. 

 

 

Odůvodnění 

Žadatelka požádala Městský úřad Libčice nad Vltavou podle § 82 písm. c) zákona o obcích 

v souvislosti s novou služebnou Policie ČR v Libčicích nad Vltavou, č.p. 735 v ul. Hřbitovní, 

o poskytnutí informací:  

1. Soupis a ocenění všech víceprací a méněprací vzniklých při rekonstrukci objektu č.p. 

735 pro služebnu Policie ČR k datu podání žádosti o informaci – po položkách  

2. Kopie korespondence, případně zápisů z ujednání zástupců města s Policií ČR 

ohledně rekonstrukce objektu č.p. 735, z nichž vyplynula potřena změn projektu a 

zvýšení nákladů stavby 

3. Kopie smluv uzavřených mezi městem Libčice nad Vltavou a Policií ČR týkajících se 

objektu č.p. 735 v k.ú. Libčice nad Vltavou. 

4. Kopie všech dodatků ke smlouvám popsaným v bodě 3. této žádosti.  
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V žádosti žadatelka uvedla, že jí mají být informace poskytnuty elektronicky zasláním do 

datové schránky.  

 

Na základě stížnosti žadatelky vydal Krajský úřad rozhodnutí č.j.: 171901/2016/KUSK, ze 

dne 6.12.2016, které bylo doručeno žadatelce i městskému úřadu dne 7.12.2016, a kterým 

městskému úřadu přikázal žádost o poskytnutí informací vyřídit.  

 

Dne 31.1.2017 Městský úřad Libčice nad Vltavou předložil Krajskému úřadu Středočeského 

kraje stížnost žadatelky podanou v rozsahu stanoveném § 16a odst. 1 písm. c) InfZ, ve které 

žadatelka namítá, že jí písemností ze dne 21.12.2016 byly poskytnuty informace pouze 

částečně, a to k bodům 1., 3. a 4. žádosti, k bodu 2. nikoliv.   

 

Jelikož městský úřad v rozporu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ předložil krajskému pouze 

samotnou stížnost žadatelky bez spisového materiálu, vychází krajský úřad při svém 

rozhodování z obsahu stížnosti, jelikož obsah písemnosti městského úřadu ze dne 21.12.2016, 

kterým byla poskytnuta (částečně) informace mu povinným subjektem předložen nebyl. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem krajský úřad shledal stížnost jako důvodnou, a proto 

přikázal městskému úřadu žádost v bodě 2. vyřídit.  

 

Krajský úřad očekává, že pokud městský úřad informacemi požadovanými v bodě 2. žádosti 

ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ disponuje, tyto žadatelce poskytne. Pokud nikoliv, vydá rozhodnutí 

o odmítnutí předmětné části žádosti postupem podle § 15 odst. 1 InfZ z důvodu, že 

požadované informace u něj ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ neexistují a svůj postup v souladu 

s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu odůvodní.  

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.  

 

otisk úředního razítka 

 

                                                                                             Ing. Petr Franěk 

                                                                                    vedoucí oddělení přestupků  

 

Obdrží: 

Ing. Petra Pelešková, Na Radosti 466, 252 66 Libčice nad Vltavou, IDDS: z4trdre 

Městský úřad Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, IDDS: 

3eqbc5y 
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