Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor majetkový, právní a správních činností
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j. KUOK 111701/2018

V Olomouci dne 25. října 2018

Sp. zn. KÚOK/97450/2018/OMPSČ/523
Oprávněná úřední osoba pro vyřizování věci:
Mgr. Roman Mikeš
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
JUDr. Hana Neumannová, Ph.D.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

ROZHODNUTÍ
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních
činností (dále také „povinný subjekt“) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodn
n for
nění pozdějších
předpi
nar.
adresa trvalého
pobytu
pod
ané dne 13. 9. 2018 takto:
Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) záko
se žádost o po
trvalého pobytu

p

řís
nar.
e 13

rmacím
adresa

odmítá.
O dů v od n ě n í
ý su
el dne 13. 9. 2018 žádos
nar.
adresa trvalého pobytu
také „žadatel“), vedenou pod č. j. KUOK
předmětem je poskytnutí následujících informací:

(dále
jejímž

1. Kolik finančních prostředků b ylo v roce 2016 (tj. mzda a odměny) zasláno z
bankovního účtu povinného na bankovní účet
v odboru
2. Kolik finančních p rostředků b ylo v roce 2017 (tj. mzda a odměny) zasláno z
bankovního účtu povinného na bankovní účet
v odboru
3. Kolik správních žalob na úseku
prostřednictvím soudů v roce 2017.

bylo povinnému do ručeno

4. Ke kolika správním žalobám vypracoval povinný vyjádření a repliku.
5. Disponuje povinný subjekt informací o spolupráci

v odboru

s StB, případně od kdy touto informací disponuje a jak s ní
naložil.
Podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt v případě, že je žádost nesrozumitelná,
není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve
žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, a neupřesní-li
žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím
vyzval žadatele podáním datovaným dne 19. 9. 2018, č. j. KUOK 99443/2018, k upřesnění
bodu 4 žádosti.
Povinný subjekt ve výzvě požadoval upřesnění, jakého období se vypracování vyjádření
a replik týká. Tj. bylo požadováno uvedení období, ve kterém měla být předmětná
vyjádření a repliky vypracovány. Současně bylo požadováno sdělení, zda byla žádostí o
informace v předmětném bodu 4 myšlena vyjádření a repliky ke všem správním žalobám
nebo jen ke správním žalobám na určitém úseku činnosti povinného subjektu, tj.
Olomouckého kraje, resp. Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Součástí textu výzvy povinného subjektu bylo poučení žadatele o tom, že pokud žádost do
30 dnů ode dne doručení této výzvy neupřesní, bude žádost odmítnuta podle § 14 odst. 5
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Výzva k upřesnění žádosti byla žadateli doručena do jeho datové schránky dne
20. 9. 2018.
Vzhledem k tomu, že žadatel svou žádost v zákonem stanovené 30 denní lhůtě
neupřesnil, rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pouče ní
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze odvolat do 15 d nů ode dne jeho
oznámení k Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Olomouckého kraje, Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.

JUDr. Hana Neumannová, Ph.D.
vedoucí oddělení právního
Odboru majetkového, právního
a správních činností
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