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Č.j.
MUTI 8279/2019/TAJ
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Trtílková
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Tel.: 549 439 713

E-m E-mail: katerina.trtilkova@tisnov.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tišnov, Kancelář tajemnice, jako správní orgán příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o přístupu
k informacím“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informací ze dne 18.2.2019 žadatele
xxxxxxxx,
dat.
nar.
xxxxxxxx,
trvale
bytem
xxxxxxxx,
xxxxxxxx
a
žadatelky
xxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxx, bytem tamtéž
takto:
Žádost o poskytnutí informací ze dne 18.2.2019, č.j. xxxxxxxxxxx podaná v souladu s ustanovením
§ 2 odst. 1 zákona o přístupu k informacím (dále jen „žádost“) žadatelů xxxxxxxxx,
dat.
nar.
xxxxxxxxx,
trvale
bytem
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx
a
xxxxxxxxx,
dat. nar. xxxxxxxxx, bytem tamtéž (oba společně dále jen „žadatelé“) se odmítá.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 18.2.2019 obdržel Městský úřad Tišnov, Kancelář tajemnice (dále jen „Správní orgán“) žádost
žadatelů o informace dle zákona o přístupu k informacím.
Žadatelé požádali Správní orgán, aby žadatelům poskytl kopii průvodního přípisu, na jehož základě
Správní orgán postoupil nadřízenému správnímu orgánu záležitost ve věci podaného odvolání, které
bylo podané na podatelnu MěÚ Tišnov dne 14.2.2019.
Správní orgán posoudil a zhodnotil obsah žádosti, vycházeje z platné právní úpravy, ustálené
judikatury a právního výkladu zákona o přístupu k informacím.
Pro účely zákona o přístupu k informacím se dle ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona rozumí
informací jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Žádost žadatelů směřuje k poskytnutí informace, která u Správního orgánu ve smyslu výše
uvedeného zákonného ustanovení neexistuje. S ohledem na neexistenci požadované informace
Správní orgán dodává, že požadavek žadatelů se dle jeho názoru fakticky dostává mimo reřim zákona
o přístupu k informacím, neboť „neexistující informace“ nesplňuje jeden z pojmových znaků
informace, jak je příslušný zákon vymezuje v § 3 odst. 3 (viz výše).

Neexistující informaci nemůže Správní orgán žadatelům poskytnout. Protože Správní orgán nevyhověl
podané žádosti ani z části, vydal v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 zákona o přístupu k informacím
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, a to prostřednictvím Městského úřadu
Tišnov, Kanceláře tajemnice.

Mgr. Kateřina Trtílková
právník MěÚ Tišnov

Obdrží:
xxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, trvale bytem tamtéž

