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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odložení žádosti 
 

Vážená paní xxxxx 

 
dne 28.03.2022 obdrželo město Strakonice Vaši žádost nazvanou „Žádost o informace ohledně 

neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounským režimem VOZu“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

 
Vaše podání obsahuje xxxxxxxxx. K Vaší žádosti poskytujeme ve smyslu InfZ následující informace:  

 

K otázce číslo 30) v příloze 01 Vašeho podání uvádíme odpověď. 
30) – Nesetkali.  

 
K procesním otázkám uvádíme, že byly splněny veškeré náležitosti žádosti dle InfZ. 
 

Právo na informace vychází z Listiny základních práv a svobod usnesením č. 2/1993 České národní rady, 
v platném znění, jako součást ústavního pořádku České republiky, konkrétně čl. 17 předmětné LZPS, 

zejména zde zmiňuji čl. 17 odst. 5, kde  je zakotveno ustanovení „státní orgány a orgány územní 
samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky  

a provedení stanoví zákon“. 
 

Právo na informace není a ani ze své podstaty nemůže být neomezené, proto v předmětném článku 

zákonodárce zvolil, že podmínky a provedení stanoví zákon. InfZ předpokládá, že informace, která je 
požadována v rámci žádosti, se vztahuje k působnosti povinného subjektu.  

 
Pojem „informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“ je třeba chápat široce a rozumět 

jimi informace vztahující se na veškeré aspekty činnosti povinných subjektů, ať již mají 

povahu veřejné správy, anebo nikoli (resp. veřejné správy vrchnostenské, tj. výkonu veřejné moci, nebo 
veřejné správy nevrchnostenské, tj. fiskální či zaopatřovací) a ať již se týkají vlastního jádra 

činnosti povinného subjektu, anebo činností majících ve vztahu k jádrové činnosti toliko 
povahu činností doprovodných, servisních, provozních či nepřímo s ní souvisejících apod. 

(srov. NSS 3 As 55/2014-33, NSS 8 As 55/2012-62, Sb. NSS č. 3155/2015)1 Vaše žádost o informace 
(mimo otázky č. 30) se nedotýká žádné činnosti v oblasti samosprávy, ani státní správy v přenesené 

                                                           
1 JELÍNKOVÁ, J., TUHÁČEK, M. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 

340 s. 
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působnosti (nejde o žádnou činnost veřejné správy, která by měla vztah k městu Strakonice, případně 

Městskému úřadu Strakonice). Vaše žádost se týká se trestního řízení a válečného stavu, tato 
problematika se nevztahuje k působnosti povinného subjektu. Z tohoto důvodu město Strakonice 

Vaši žádost s odkazem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ v této části odkládá. 
 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup města Strakonice podat 

stížnost ve smyslu § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Strakonice do 30 dnů ode dne doručení 
tohoto sdělení. O stížnosti v takovém případě bude rozhodovat Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.  
 

S pozdravem 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
Bc. Štěpánka Mošovská v. r. 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
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