Městu Kašperské Hory
starostce města
Vážené paní
Bohuslavě Bernardové
Náměsti1
341 92 Kašperské Hory

V Příbrami dne 26.1.2019

Povinný subjekt: Město Kašperské Hory
Námětí1
341 92 Kašperské Hory

Žadatel:

Pavel Šafránek

Žádost o poskytnut" "nformac" dle zák. č. 106/1999 Sb.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o zaslání veškeré
komunikace mezi Komisi pro projednávání přestupků (dále též KPP či Komise) města Kašperské Hory a
Okresním státním zastupitelstvIm v Klatovech týkajÍcÍ se lidí z býv. usedlosti Go/ihäuselhot Červená,

zejména prosím o poskytnuti tři usneseni Komise dle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb.,
zaslaných OSZ v Klatovech, Dukelská 138, 339 01 Klatovy:
·

Usnesení Komise k věci pod čj. PK-1601/2017-067.2, kdy následné vyrozumění (odpověď) OSZ
k předmětnému usnesení pod sp.zn.: 1 ZN 121/2017-11, ze dne 3.10.2017, došlo Městskému
úřadu v Kašperských Horách dne 6.10.2017, a bylo evidováno pod čj. 2346/2017

·

Usneseni Komise k věci pod či. PK-2065/2017-067.2, kdy následné vyrozuměni {odpověď) OSZ
k předmětnému usnesení pod sp.zn.: 1 ZN 129/2017-3, ze dne 4.10.2017, , došlo Městskému
úřadu v Kašperských Horách dne 9.10.2017, a bylo evidováno pod čj. 2361/2017

·

Usnesení Komise k věci pod či. PK-2151/2017-067.2, kdy následovalo vyrozumění (odpověď)
OSZ k předmětnému usnesení pod sp.zn.: 1 ZN 131/2017-4, ze dne 5.10.2017

Předmětné informace zašlete prosím na e-mail
Pavel Šafránek
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Pan
Pavel Šafránek

N&něstf 1
341 92 Kašpecské Hory
ODBÔN
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00394/2019/Taj
Ing. Staňkuvá Andrea
376 503 424
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donuCováno na žádost adresáta na
e- mallwou adresu

11. 2.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kašperské Hory, jakožto správnľorgán věcně a místně příslušný podle § 130 odst. 1zákona
Č: 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") a podle § 61 odst.
1pbm. a) a § 109 odst 3 písm. b) úkona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecnízřizenQ, ve zněnipozdějškh
předpisů (dále jen »zákon o obcích"), rozhodlve smyslu § 67 odst. 1správního řádu a § 15 odst. 1zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném pň°stupu k lnfbrmacľm, ve znění pozdějších předpisů (dále jen wůkon"),
ve věci žádosti o informace ze dne 26.1.2019 (dále jen "žádost"), kterou podal pan Pavel Šahánek,
(dále jen "žadatel"),takto:

Žádostse o d m ítá.

Odůvodněni:
Dne 28.1.2019 došla správnímu orgánu žádost žadatele o iMbrmace podle zákona ze dne 26.1.2019.
Žadatel se domáhal zaslání veškeré komunikace mezi Komisí pro pmjednávánf přestupků města
Kašperské Hory (dále jen "Komise") a Okresním státnfm zastupjtelsMm v Klatovech, týkaj{d se fidi
z býv. usedlosti Go//hůuse/hoF Červená,
zejména pak
poskytnutí tří usneseni Komise dle ust. § 64 odst. 1 píSm. a) zák. č. 250/2016 Sb., zaslaných osz
v Klatovech, Dukelská 138, 339 01 Klatovy.
Správni orgán dospěl k závěru, že žádosti nelze vyhovět a je na místě ji odmftnout z důvodů níže
uvedených.
Žadatel se domáhal zaslání komunikace mezi Komisí a OSZ Klatovy ve shora popsané věci a dák tří blíže
specifikovaných usnesení Komise. Ve všech případech se tedy jedná o dokumenty, jejichž autorem či
adresátem je Komise a nikoliv město Kašperské Hory. Správni o®áň žádosti nemůže vyhovět, a to
z důvodu, že jednak nedisponuje požadovanými informacemi (listinami) a nemůže je tedy žadateli
poskytnout, a jednak z důvodu, že Komise je ve smyslu § 2 odst l zákona samostatným povinným
subjektem (viz použité $ĹovnÍ spojení: "povinnými subjekty, které majl podle tohoto zákona povinnost
poskytovat /n/b|7nace vztahu//d se k jejich působnostl jsou stútnl oígány, územnl samosprávné celky
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a je//ch orqónV a veřejné instituce."). Komise je přitom Máštním orgánem města
Kašperské Hory dle § 61odst 1zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řkenľo nich, ve
znění pozdějších předpisů.
Požadované Informace by tedy měla žadateli poskytnout Komise Jakožto povinný subjekt dle § 2 odst.
1 zákona, jemuž by měl žadatel adresovat svoji žádost.
Správnforgán pruto za dané situace rozhodl tak, že žádost odmítl ve smyslu § 15 odst. 1zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, přičemž odvolací lhůta
počne běžet ode dne následujkľho po dni oznámenírozhodnutí. Odvoláníse podává u Městského úřadu
Kašperské Hory a rozhodoval by o něm Krajský úřad Plzeňského kmje.

Městskýúřád KašpS!;5ké Hory
Ing; Andrea Staňkóvá
tajemnice MěÚ Qšperské Hory
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