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Rozhodnutí
Obecní úřad Albrechtice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
obdržel dne 19.10.2020 žádost , č.j. OBAL 694/2020 o poskytnutí informací. Povinný
subjekt podle ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl ve věci tak, že:
Žádost č.j. OBAL 694/2020 ze dne 19.10.2020, o poskytnutí informace se

odmítá
Odůvodnění:
Dne 19.10.2020 byla na Obecní úřad v Albrechticích doručena písemná žádost
č.j. OBAL 694/2020, ve které žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací :.

Povinný subjekt dokumenty s požadovanými informacemi nemá k dispozici. Navíc
žadatelka jako stálá uživatelka předmětné obecní komunikace parcela č. 1549/1 by
měla sama vědět, jak dlouho tam měla uvedený materiál uložený, jak dlouho tam
stálo zaplachtované auto (vrak), dále jak dlouho stály na veřejné komunikaci ostatní
auta, stejně tak, že byla upozorněna na porušení obecně závazné vyhlášky obce, když
předem nenahlásila složení uhlí na parcelu č. 1549/1 složeným uhlím, blokovala
cestu, i přesto, že si mohla nechat uhlí složit na svoje pozemky.
Povinný subjekt k tomu uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ – Povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
Z výše uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu Albrechtice.
………………………………………………
Jaroslava Ficnerová, referentka obecního úřadu
Doručuje se:
1.
2. správní spis

Ing. Jaroslav Novák, Starosta obce
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