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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů2  
 

I. 

Město, resp. Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

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

28. 03. 2022 zprávu, resp. žádost o poskytnutí informací (datována dnem 17. 03. 2022 a podaná 

prostřednictvím datové schránky), evidované pod našim ev. č.: 1955/2022), v níž požadujete následující 

informace: 

 

Vzhledem k obsáhlosti Vaší žádosti a požadavků v rozsahu 16 stran A4 a dalších mnoha 
přiložených příloh, je tato žádost přílohou č. 1 k tomuto dokumentu u verze pro uveřejnění. 
 
 

 

II. 

Na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 

také jako „zákon 106“) Vám sdělujeme, že k Vámi předloženým otázkám se nemůžeme přímo 

vyjádřit, neboť se nás, jako povinného subjektu, daná problematika nedotýká. Jediné částečně relevantní 

dotazy jsou k Vámi uvedeným bodům č. 17), 28), 29), 30), kde: 

 U bodu 17), 28) a 29) uvádíme, že nemáme žádné dokumenty, návrhy nebo záznamy na našich 

datových nosičích, kromě těch Vámi poskytnutých touto žádostí. 

 U bodu 30) uvádíme, že se v budově našeho úřadu nesetkali. 

 

III. 

Výše uvedeným přípisem datovaným ze dne 17. 03. 2022 jste požádala podle zák. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, o odpověď na Vámi uvedených 30 bodů, námi však 

identifikovanými 45 otázkami, resp. otázkami transformovaných do tázacích vět, týkající se informací 

ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií 

Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva a dle našeho podrobného posouzení souvisejí zejména 

s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 

Ve smyslu § 2 zák. č. 106/1999 Sb. odst. 1 a 2, jsou povinnými subjekty územní samosprávné celky, které 

mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, povinným 

subjektem je ten subjekt, kterému zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo 

                                                 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a to pouze v rozsahu této jejich 

rozhodovací činnosti.  

Z elektronické evidence územně samosprávného celku (např.: „Povinně zveřejňované informace 

o povinném subjektu Město Hrádek nad Nisou“, dostupné na www.hradek.eu  (oddíl Dokumenty), je pak 

zřejmé, že dotazy nejsou předmětem žádného řízení či v přenesené působnosti ani v samostatné působnosti 

zdejšího územně samosprávného celku. 

Ve smyslu § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona rozumí, 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. Takováto povinnost se rozhodně netýká dotazů, které jste formulovala ve Vaší žádosti. 

Povinnost poskytovat informace se ve smyslu platné judikatury se netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací, jak je to uvedeno v § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.  

Rovněž nutno odkázat na ustanovení § 11 zákona č. 106/1999 Sb., jenž stanoví omezení pro poskytování 

informací, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci 

předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost. 

Město Hrádek nad Nisou, resp. Městský úřad Hrádek nad Nisou není kompetentním a tedy ani povinným 

odpovídat na dotazy týkající se vyhledávání a odhalování trestné činnosti vč. podezření na spáchání 

trestných činů, přípravného řízení či řízení vedeného před jiným orgány, pokud se jej přímo netýkají. 

 

IV. 

Závěrem si dovolujeme uvedené informace poskytnout na základě Vaší žádosti elektronicky, odesláním 

prostřednictvím Vámi uvedené datové schránky (viz rozdělovník níže, v závěru dokumentu). 

 

S pozdravem 

 

   Jiří Timulák  
tajemník městského úřadu 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1- Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, datované dne 

14. 03. 2022 (ve verzi pro uveřejnění, v anonymizované podobě) 

Rozdělovník (adresáti): 

 Žadatel: Dr. XXXXX XXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXX, 471 54 Cvikov | Doručovací 

adresa: [viz dat. schránka] | E-mail: [---] | IDDS: [XXXXXX9] 

 Dále obdrží:  1x vlastní (kopie) k založení do spisu (verze k odeslání)  

1x vlastní (kopie) – tajemník městského úřadu (anonym. verze k uveřejnění) 

Vyřízení: 

 Elektronicky zasláním do datové schránky [viz rozdělovník] 

http://www.hradek.eu/
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