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V Podoli 20.3.2017

StiZnost pro nesprivn6 wifzeni Zidosti o informace
dle zfkona i. 106/1999 Sb.. o svobodn6m piistupu k informacim
Pod6v6m stiZnost pro nespr6vne vyiizeni me Lddosti o informace, o nEi,jsem Z6dal Obec Podoli
dle zdkona E. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacim, piipisem ze dne 10.3.2017.
Odpovdd' jsem obdrZel piipisem ze dne 16.3.2017, E.
OUPO219/2017, do m6 datovd
schr6nky byl piipis doruden 20. 3.2017 .

j.

PiedmEt stiZnosti:
1. StdZuji si, Zejsem neobdrZel informace, o kterdjsem Z6dal v bodd 1) svdho piipisu ze dne 10. 3.
2017. Ye svd odpovddi uvddfte, Ze odmit6te poskytnutf informaci z dflvodfl, Ze jsem si je mohl
opatiit v obdobi, kdy jsem mEl z titulu svd funkce piistup ke v5em dokumentrim a mohl jsem si

je

dohledat.

S

timto va5im ndzorem nesouhlasfm, nebot' v6mi uv6d6n6 argumenty jsou

irelevantn( a nemohou byt dtvodem pro neposkytnutf informacf, o kterd jsem v6s i:6dal.
2, StELttji si, Ze jsem neobdrZel kopii kupni smlouvy, o kterou jsem Z6dal v bodd 2) sv6ho plfpisu ze
dne 1 0. 3 . 2017 . Ve svd odpovddi uv6dite, Le odmitdte vyhovdt md Z6dosti z drivodu, Ze j sem si
kopii mohl oiiatiit v obdobi, kdy jsem mll ztitulu sv6 funkce piistup ke v5em dokumenttm a
mohl jsem si ji dohledat. S timto va5im ndzorcm nesouhlasim, nebot' v6mi uv6ddnd argumenty
jsou irelevantnf a nemohou byt drivodem pro neposkytnutf kopie dokumentu, o ktery jsem v6s
1,6dal.

3. StdZuji si, Zejsem neobdrZel kopii znaleckdho posudku, o kterou jsemLddal vbod6 3) svdho
piipisu ze dne I0, 3.2017. Ve svd odpovddi uvddite, i,e odmititte vyhovEt md Z6dosti z drivbdu,
Ze jsem si kopii mohl opatiit v obdobf, kdy jsem mll ztitulu svd funkce piistup ke vSem
dokumentrim a mohl jsem si ji dohledat. S timto va5im nilzorem nesouhlasim, nebof vrimi
uv6ddnd argumenty jsou irelevantnf a nemohou byt drivodem pro neposkytnutf kopie dokumentu,
o ktery jsem vds Lddal.
4. StdZuji si, Zejsem neobdrZel kopie z6pisri a usneseni, o kterdjsem Z6dal v bodd 5) svdho piipisu
ze dne 10. 3. 2017. Ye svd odpovddi uv6dite, Ze piedmEtnd ziryisy a usneseni ze zaseddni
zastupitelstva obce byly vypracov6ny zamd ridasti a sdmjsem se na jejich zpracovfuni podilel a
n6slednd je zveiejnil a zpiistupnil. S timto va5fm ninorcm nesouhlasfm, nebot' v6mi uv6ddnd
argumenty jsou irelevantni a nemohou bft drivodem pro neposkytnutf kopii dokumentu, o kterd
jsem v6s LddaL

D6le si dovoluji reagovat na va5i poznfimkt, ve kterd uv6dite, Z,e me chov6ni povaLujete za
Sikan6znf. J6 v65 ninor nesdilim a m6m za to, Le pokud poZadovand dokumenty mdte a nehodl6te
v nich jakkoliv ,darovat", je pos$rtnuti jejich kopii a odesl6nf do md datovd schr6nky zillelitosti
maxim6lnE 10 minut. Pokud ale musfte dokumenty dodatednd vytv6iet nebo ridelovd upravovat,
vdiim tomu, i,e v6m to zabere mnohem vfce dasu, a tak se nedivim, Le je vdm to nemild,
ZAdAm, aby tato moje stfZnost byla i6dnd vypoifuddna a vSechny informace mnd byly poskytnuty do
datovd schr6nky ID:
).Twdm na pifmdm poskytnutf piedmdtnfch informacf, DEkuji.
S

pi6telskym pozdravem

trvale bytem:

