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Poskytnutí informace 

 

Vážená paní, 
 

statutární město Olomouc obdrželo dne 4. 7. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

v níž se domáháte poskytnutí informace, jak jmenovitě dne 20. 6. 2022 hlasovali členové 
komise majetkoprávní ve věci Vaší žádosti týkající se plánované komunikace při ulici 
Zákřovská. 
 

ROZHODNUTÍ  

 
Statutární město Olomouc jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o 

žádosti paní          ze dne 4. 7. 2022  
       

t a k t o: 
 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, se žádost žadatelky odmítá. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
 

Statutární město Olomouc obdrželo dne 4. 7. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

v níž se domáháte poskytnutí informace, jak jmenovitě dne 20. 6. 2022 hlasovali členové 
komise majetkoprávní ve věci Vaší žádosti týkající se plánované komunikace při ulici 
Zákřovská. 
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Komise majetkoprávní je zřízena jako iniciativní a poradní orgán Radou města Olomouce 
v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Přípravu, svolání, průběh a ukončení jednání, usnášení a kontrolu plnění úkolů upravuje 
jednací řád odborných komisí schválený Radou města Olomouce dne 25. 1. 2021.  
 

V souladu s tímto jednacím řádem se do zápisu z jednání komise uvádí schválená usnesení a 
výsledky hlasování. Z jednacího řádu a ani ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyplývá povinnost zaznamenávat jmenovitě 
hlasování jednotlivých členů komise. 
 

Vzhledem k tomu, že požadovanou informací povinný subjekt nedisponuje a zároveň ani 
nemá zákonnou povinnost disponovat, povinný subjekt dospěl k závěru, že jsou dány důvody 
pro neposkytnutí informace, a to z důvodu, že povinný subjekt tyto informace nemá 
k dispozici. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dní ode dne jeho doručení podat 
odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným prostřednictvím 

Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc. Lhůta pro podání odvolání 
běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí.  
 

 
 

 
 
 

Mgr. Gabriela Křížková 

vedoucí odboru majetkoprávního  

 

 


