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č. j.: BnJ-TAJ-2021/1229-2
sp.zn.: žádost č. 4/2021
Vyřizuje: Bc. Jiřina Štučková
Tel: 326214030
Mail: stuckova@bakovnj.cz

Dne: 05. 08. 2021
Počet příloh: 0

Žadatel:

Cvikov
47154

Doručovací adresa:

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt, Městský úřad Bakov nad Jizerou obdržel dne 29. 07. 2021 Vaši žádost o informace
zaslanou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále též InfZ), v níž žádáte o poskytnutí následující informace:

zaslání vyjádření ke sdělením týkajících se rodiny pana a v příloze zaslaných dokumentů     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Požadované informace se nevztahují k působnosti města Bakov nad Jizerou. Obsahem výše uvedené
žádosti je zodpovězení otázek týkajících se, dle vyjádření žadatelky, zejména postupu
orgánů činných v trestním řízení v kauzách spojených s rodinou jí jmenované rodiny pana

vedených na Kladně a v Praze Břevnov. Působnost města Bakov nad
Jizerou a obcí obecně lze rozdělit na dvě části, a to na působnost samostatnou a přenesenou. Do
samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. V
tomto případě se tedy samostatná působnost netýká občanů jiných obcí. V přenesené působnosti
obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem na základě zákona.
Znamená to, že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly. Mezi tuto činnost ovšem
nepatří činnost orgánů činných v trestním řízení. Zároveň je třeba uvést, že podle názoru povinného
subjektu jde ve většině pokládaných otázek žadatelky o dotazy na názor, či požadavek na vytváření
nových informací.

 

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Předmět dotazu není v působnosti povinného subjektu, nevztahuje se na něj tedy
povinnost poskytnout informace.

Z tohoto důvodu povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost o poskytnutí
informací
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Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu
podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u povinného subjektu - Městský úřad Bakov
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nad Jizerou do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude
rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Radim Šimáně
starosta města
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