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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane
 
dne 10.05.2021 přijal MěÚ Varnsdorf, jako povinný subjekt k poskytování informací, Vaší 
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), ve které jste požadoval následující informace: 
 

- Žádám o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí čj. MUVA 275083/2019 ze dne 
19.06.2019, včetně doprovodných informací. 

 
K Vaším požadavkům na poskytnutí informací sděluji následující: 
 

o K zaslání doprovodných informací sděluji, že doprovodnou informací pro účely 
„zákona o svobodném přístupu k informacím“ se rozumí taková informace, která úzce 
souvisí s požadovanou informací, příkladně informace o původu, existenci, počtu a 
dalších důležitých rysech. V tomto směru je Vaše žádost v bodě o poskytnutí 
„doprovodných informací“ formulována příliš obecně, není zřejmé, jakou 
doprovodnou informaci požadujete. V souladu s § 14, odst. 5 písm. b), „zákona o 
svobodném přístupu k informacím“ Vás vyzývám o upřesnění této části Vaší žádosti. 
Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o jejím 
odmítnutí. 

 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
10.05.2021 
MUVA 11171/2021JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
17.05.2021 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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Vážený pane
 
v návaznosti na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (informační zákon), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23.05.2021, 
která reagovala na výzvu MěÚ Varnsdorf o doplnění požadovaných doprovodných informací 
k Vaší žádosti ze dne 10.05.2021, kde požadujete:  
 

a) poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí č. j. MUVA 275083/2019 ze dne 19.06.2021, 
včetně doprovodných informací, 

b) v doplnění žádosti (na výzvu) ze dne 23.05.2021 poskytnutí obsahu správního spisu 
týkajícího se výše uvedeného rozhodnutí 

 
 

sděluji, 
 
že v současné době je u NSS vedeno řízení o kasační stížnosti krajského úřadu proti rozsudku 
KS v Ústí nad Labem č. j. 41 A 27/2019-42 ze dne 04.08.2020, přičemž společně s kasační 
stížností byl NSS postoupen i výše uvedený kompletní spisový materiál týkající se 
požadovaných informací. Nicméně požadované dokumenty v přiložené kvalitě je možno 
přiměřeně poskytnout. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 
 
 
Příloha:  
Rozhodnutí 
Seznam spisu 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
23.05.2021 
MUVA 12423/2021JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
31.05.2021 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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