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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - Istav Media, s.r.o.
Dne 6. 1. 2022 město Mikulov obdrželo podání žádosti č.j. MUMI 22000942 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Město Mikulov jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 InfZ rozhodlo na základě Žádosti o poskytnutí informací
společnosti Istav Media, s.r.o., IČO: 03441725, Nádražní 32, Praha 5, 150 00 (dále jen „žadatel“) informace
týkající se:
„zaslání informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, týkající se pozemních staveb“
(dále jen „žádost“)
takto:
Žádost žadatele o poskytnutí informace se dle § 15 odst. 1 InfZ odmítá.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.
Město Mikulov nemůže předjímat budoucí rozhodnutí zastupitelstva týkající se schválení rozpočtu na rok 2022
a z toho vyplývající určení investičních akcí pro rok 2022.
Z důvodů výše uvedených nemohl Městský úřad Mikulov části žádosti o poskytnutí informací týkající se
informací, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, vyhovět. Ustanovení § 15 odst. 1 InfZ 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 Městský úřad Mikulov rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 InfZ. Odvolací lhůta činí na
základě ustanovení § 20 odst. 4 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno.
Opravný prostředek se podává u Městského úřadu Mikulov - odbor rozvoje a živnostenského podnikání.
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