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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážená slečno/paní, 
 
tímto Vám odpovídáme na Vaši žádost o informace zaslané, resp. datované dne 23. 02. 2017 a podané 
elektronickou cestou (e-mailem) a námi obdržené dne 27. 02. 2017 (evidované pod č. 1538/2017). 
 
Dle Vaší žádosti jste požádala o následující informace (dotazy):  
 
Dotaz č. 1: 

„vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní informace 
lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na 
formalitách)“ 

Odpověď:  NE 
 
Dotaz č. 2: 

„pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), 
případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně 
šikanózní výkon práva na informace“ 

Odpověď:   
Neevidujeme.  S případy, které lze označit za šikanózní, se setkáváme a lze za ně označit dotazy, 
zejména zpracovatelů různých dokumentů, jako jsou kvalifikační práce či jiné obdobné analýzy. 
 
Dotaz č. 3: 

„počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 – 2016“ 

Odpověď:   
18 (12 ks – 2015; 6 ks – 2016), lze dohledat na našich internetových stránkách 
 
Dotaz č. 4: 

„Nad rámec žádosti o informace by mne rovněž zajímalo, nakolik považujete povinnost poskytovat 
informace za omezující ve výkonu běžné agendy.“ 

Odpověď:   
V této části mohu sdělit jen osobní názor jako garanta v této věci na našem úřadu:  
„Povinnost sdělovat informace se mi jeví jako velmi omezující při výkonu běžně agendy, a to i při 
malých počtech žádostí. Důvodem je vždy potřeba něco vyhledat a systematicky zpracovat do podoby 



Zn.: KÚ-1908/2017-TIJ 
 
 

 

- 2 - 

tak, jak požadujete žadatel, přesto lze informace ve většině případech vyhledat a pak si je vlastnoručně 
zpracovat do požadované podoby.  
 
Navíc si myslím, že by se mělo pracovat organizačně (i na základě legislativních úprav), kdy by 
většina informací a údajů mohla být standardizována a bylo, je jednoduché vyhledat a nebylo by nutné 
si o ně žádat.“ 
 
 
V souvislosti s Vaší žádostí vám: 

• Sděluji a potvrzuj výši nákladů za poskytnutí informací, které v tomto případě činí 0,- Kč. 
• Zasílám informace v požadovaném formátu na elektronickou adresu:  

→ skladalova.d@gmail.com  
 
 

S pozdravem 
 
 

 
  Jiří Timulák, tajemník městského úřadu 

Přílohy: 

• nejsou 

Rozdělovník (dále obdrží): 

• 1x vlastní k založení 

 
Vyřízení: 
Elektronicky zasláním na e-mail 
 


