
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

Žádost o poskytnutí informace (podána dne 3.04.2015) na odbor TAJ: 

Žadatel požaduje po panu místostarostovi RNDr. Přichystalovi vyjádření, jak dospěl k tvrzení, 

které uvedl v tisku Šumperský a Jesenický deník ze dne 19.03.2015. Na otázku: "Jak vnímáte 

atmosféru v zastupitelstvu, kde se již zcela jasně vyprofilovala opozice, což v Šumperku nebylo 

řadu let zvykem?" Uvedl mimo jiné následující: "Všem mimo koalici byla nabídnuta i účast 

v dozorčích radách Podniků města Šumperka i společnosti Vodohospodářská zařízení."

Poskytnutá informace (poskytnuta dne 16.04.2015):
Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 



Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

MěÚ Šumperk rozhodl takto: 

V souladu s ust. § 2, odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupku k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, se žádost o poskytnutí informace žadatele …………………………………….

odmítá.

Odůvodnění

MěÚ Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákona č. 106/1999 Sb.,/ obdržel 
dne 03.04.2015 prostřednictvím elektronické pošty žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., paní……………………………………………..V předmětné žádosti žadatelka požaduje po panu 
místostarostovi města Šumperka RNDr. Janu Přichystalovi, aby se vyjádřil, jak došel k tvrzení, 
které uvedl v tisku Šumperský a Jesenický deník ze dne 19.03.2015.

„…..všem mimo koalici byla nabídnuta i účast v dozorčích radách Podniků města Šumperka a.s. 
i ve společnosti Vodohospodářská zařízení a.s….“

Podle ust. § 2, odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace dle zákona

č. 106/1999 Sb., netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Povinný subjekt není povinen v souladu s předmětným ustanovením odůvodňovat, proč určitý 

názor zaujal. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu v Šumperku, odboru 

kanceláře tajemníka. MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk 787 01. 




