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Rozhodnutí o odmítnutí  žádosti 
 
 
Město Mikulov (dále jen „povinný subjekt“) ve věci žádosti ze dne 13. 12. 2021 pana Michala 
Repatého, nar.: 3. 9. 1993,  bytem Brno,  Leitnerova 10, PSČ 602 00 (dále jen „žádost o 
informace“),  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,   týkající se  „seznamu veřejných zakázek, které 
má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022“,  rozhodl  podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

 
Žádost o informaci spočívající v poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný 
v úmyslu zahájit v roce 2022 se na základě § 2 odst. 4 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

odmítá. 
 
 
Odůvodnění: 
Žádost o informace  se odmítá  z důvodu, že požadované informace se neposkytují. 
Důvodem neposkytnutí informací  je, že se jedná o novou informaci , která vzniká jako 
podklad pro budoucí  rozhodnutí povinného subjektu. V podmínkách povinného subjektu se 
stalo víceméně pravidlem schvalování ročního rozpočtu  hospodaření povinného subjektu až 
počátkem příslušného kalendářního roku. Zastupitelstvo města jako příslušný orgán 
povinného subjektu ke dni vydání tohoto rozhodnutí  schválil pro období ode dne 1. 1. 2022 
do dne schválení rozpočtu města Mikulov na rok 2022 Pravidla rozpočtového provizoria na 
rok 2022, které kromě jiného zakazují v době rozpočtového provizoria zahajování nových 
investičních akcí a uzavírání nových smluv.  Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na vytváření nových informací  a budoucí rozhodnutí. 
 

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 22.12.2021 
MUMI 21059250 Ing. Ingrid Klanicová Počet stran: 
Spis Tel: 519444521 

Mail: klanicova@mikulov.cz 
Vaše číslo jednací:       

      

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


 
2 

Z důvodů výše uvedených povinný subjekt žádosti o poskytnutí předmětných informací   
nevyhověl.  Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. 
Z uvedeného důvodu povinný subjekt rozhodl,  jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
Poučení  
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
O odvolání rozhoduje  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ingrid Klanicová 
Vedoucí odboru 


		2021-12-22T15:09:15+0000
	Not specified




