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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 695/2020 o poskytnutí informací. Povinný
subjekt podle ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl ve věci tak, že:
Žádost č.j. OBAL 695/2020 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 695/2020, ve které žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací :.

K bodu 1) k žádosti byly informace podány ve formátu, který má poskytovatel
k dispozici, a proto žádost o převod do textového editoru podle § 4a) InfZ povinný
subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci
metadata.
K bodu 2) Dokument, ve kterém se uvádí varianta umístění potrubí pod cestou 1549/1
je citována v již zmíněném dokumentu ze dne 9.3.2009, který vám byl doručen dne
16.10.2020,č.j. OBAL 687/2020. Jiný dokument s vámi požadovaným vyjádřením obce
jsme nedohledali, tudíž informace nemáme k dispozici.
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
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