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Datum: 1. 4. 2022  

        

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 27. 3. 2022 obdržel Úřad městského obvodu Pardubice II Vaše podání nazvané „Žádost podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně cesty Petra Fialy, jakožto 
vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do 
obléhaného Kyjeva", které obsahuje celkem 30 otázek označených 1 – 30. Podle § 2 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ") mají 
povinné subjekty zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.  
 
Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se 
nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti žadateli. 
 
Po posouzení žádosti, s ohledem na výše uvedené, povinný subjekt – Úřad městského obvodu 
Pardubice II - Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se otázek č. 1 až 29 podle § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ odkládá. 

 
Odpověď na otázku č. 30: Petr Fiala a Volodymyr Zelenskyj se v budově našeho úřadu nesetkali. 
 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup při vyřizování žádosti o 
informace podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u povinného subjektu – Úřadu 
městského obvodu Pardubice II do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti rozhoduje 
Magistrát města Pardubic. 
 

 

 

Ing. Petra Bodláková 

vedoucí odboru vnitřních věcí 


