Odesílatel:
Příjemce: <posta@mmdecin.cz>
Předmět: Žádost dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. stavba "Obnova historické části centra Podmokel - etapa C"
Datum: 30. 4. 2020 8:09
Přílohy:
smime.p7s (soubor nepřiložen v souladu s nastavením konverze příloh)

Vážení,
žádám o poskytnutí kopií všech daňových dokladů, které byly vystaveny městu Děčín v souvislosti se stavbou "Obnova historické části centra
Podmokel - etapa C", kromě opravných daňových dokladů č. 1990040008 z 25.3.2019 a 1990040026 z 28.6.2019.
Současně žádám, aby mi počínaje dnem 1.1.2020 byl zaslány kopie všech listinných dokumentů, rozpočtů, výkresových dokumentací, které byly
v souvislosti s výše uvedenou stavbou pořízeny, doručeny nebo odeslány, tj. objednávky, faktury, dopisy, zápisy, usnesení rady města včetně
podkladů pro usnesení rady, znalecké a odborné posudky apod. Žádám, aby mi tyto dokumenty byly zasílány i v budoucnu, a to do patnácti dnů od
dne jejich vzniku, odeslání nebo doručení.
Informace potřebuji k činnosti vyplývající z funkce zastupitele.
Děkuji.
Žádám, aby mi odpověď byla doručena v elektronické podobě.

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
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Vyřizuje:
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Barbora Hercíková
412593270
barbora.stozicka@mmdecin.cz

Děčín:

14.05.2020

Pane zastupiteli,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 128/2000 Sb., a podle
zákona č. 106/1999 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, doručené Magistrátu města
Děčín dne 30.04.2020 o poskytnutí níže uvedených informací:
1. Žádám o poskytnutí kopií všech daňových dokladů, které byly vystaveny městu Děčín
v souvislosti se stavbou „Obnova historické části centra Podmokel – etapa C“, kromě
opravných dokladů č. 1990040008 z 25.05.2019 a 1990040026.
2. Současně žádám, aby mi počínaje dnem 1.1.2020 byl zaslány kopie všech listinných
dokumentů, rozpočtů, výkresových dokumentací, které byly v souvislosti s výše
uvedenou stavbou pořízeny, doručeny nebo odeslány, tj. objednávky, faktury, dopisy,
zápisy, usnesení rady města včetně podkladů pro usnesení rady, znalecké a odborné
posudky apod.
zasíláme odkazy, kde jsou data uložena:
1.

S ohledem na velký objem dat jsou kopie faktur uloženy na

2.

S ohledem na velký objem dat jsou Vámi požadované písemnosti uloženy na

Odkazy na dokumenty jsou platné po dobu 7 dnů.
Co se týče Vaší žádosti o to, aby Vám byly dokumenty zasílány i v budoucnu a to do patnácti
dnů od dne jejich vzniku, odeslání nebo doručení jsme nuceni v režimu zákona č. 106/1999
Sb., vyřídit Vaši žádost vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
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Zároveň Vám však sdělujeme, že podle zákona č. 128/2000 Sb., Vám budou požadované
informace tj. aby Vám byly dokumenty zasílány i v budoucnu a to do patnácti dnů od dne
jejich vzniku, odeslání nebo doručení, jejichž poskytnutí bylo rozhodnutím odmítnuto zasílány
tak, jak vzniknou ve lhůtě podle zákona č. 128/2000 Sb.

podepsáno elektronicky
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
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Barbora Hercíková
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barbora.stozicka@mmdecin.cz

Děčín:

14.05.2020

Rozhodnutí
Magistrát města Děčín, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím o žádosti žadatele pana,
doručené dne 30.04.2020 ve věci poskytnutí informace takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí
informace částečně
o d m í t á.

Odůvodnění:
Magistrát města Děčín (dále také povinná osoba) obdržel dne 30.04.2020 žádost pana
(dále jen žadatel), ve které žádá o zasílání dokumentů zasílány i
v budoucnu a to do patnácti dnů od dne jejich vzniku, odeslání nebo doručení.
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Poskytnutí informací dle žádosti tj. informací týkajících se, o zasílání dokumentů zasílány i
v budoucnu a to do patnácti dnů od dne jejich vzniku, odeslání nebo doručení povinná osoba
odmítá s odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím,
kdy povinná osoba neposkytne informace z důvodu, že tyto informace neexistují, nebo
tvoření této informace teprve probíhá.
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro
účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého

v

elektronické

podobě

nebo

záznamu

zvukového,

obrazového

nebo

audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím,
kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím.
Současně režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové
informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.
Z ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, 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, s výjimkou případů, kdy
se žádost odloží. S ohledem na výše uvedené rozhodla povinná osoba tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona
o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 83 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Děčín. Lhůta pro
podání odvolání běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.
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