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Sdělení k zaslané datové zprávě č.j. oum 1528/2021 ze dne 19. 10. 2021
Obecní úřad Mostek obdržel datovou schránkou dne 20. 10. 2021 Žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podanou dne 19. 10. 2021, zaevidovanou pod č.j.
oum/1528/2021, p. MUDr. Jaroslavem Rusem, Váňova 908, 272 01 Kladno. Žádost se týká dle názvu
datové zprávy „zvýšené pravděpodobnosti vypuknutí brzké občanské války na Českém území, která může
stát tisíce zmařených nevinných životů na všech stranách“. Žadatel se dotazuje jako občan ČR a mluvčí
Prozatímní Odbojové rady Českých a Moravských Zemí na vlastní činnost soudu. V datové zprávě byly
přiloženy 4 přílohy. Pro komunikaci žádá používat výhradně datovou schránku: axjh33u.
K zaslané datové zprávě sděluji následující:
Ze zaslané datové zprávy a přiložených příloh není zcela konkrétně uveden účel žádosti a podání
nevykazuje znaky pro podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované
informace se nevztahují k působnosti obce Mostek, Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím obec Mostek odkládá.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podat na postup obce stížnost
podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u obce Mostek. O
stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, pokud obec Mostek stížnosti plně
nevyhoví.
S pozdravem

Ing. Dagmar
Včeláková
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