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Věc:Rozhodnutí
o odmítnutí
Žádostio informace
ROZHODNUTI
obec Vyskytnánad Jihlavoujako povinn'fsubjektVe smYs|uustanovení
5 2 odst. I
zákona č. Lo6lL999 sb., o svobodnémpňístupuk informacím,ve zněnípozdějších
pĚedpisri
(dá|ejen ,,zákono svobodnémpĚístupu
k informacím,.),
rozhod|av sou|adu
s ustanovením
5 15 odst. ]. ve spojenís 5 1].odst. 2 písm.a) zákonao svobodném
pĚístupuk informaqím,
o žádostižadate|eze dne 5. června2oL7 ve věci žádostio
poskytnutíinformace.
takto:
Podle ustanovení
k informacím
$ rr odst. 2 písm. a| zákonao svobodnémpĚístupu
se poskytnutíinformaceodmítá.

od vodnění:
obec Vyskytnánad Jih|avouobdrže|a
dne 5. června2oL7 žádosto poskytnutí
těchto
informací:
L. Vydání kopie Či. OUVNJl2oL7l22o
p. Jechníček(změna náj. smIouvy)
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pok|adna:pondě|ía stňeda 7.0o - 12'00, ]"3.00- 1.6.30hodin ritery,čtvrtek,pátek 7.00 - 12.00

Vzh|edemk tomu, že žadate|žádá o poskytnutíinformace,která by|a pĚedána
osobou,jížtakovoutopovinnostzákon neuk|ádá,zároveř tato osoba nesděli|a,žes
poskytnutíminformacesouh|así,
je tímto sp|něndrjvod pro odmítnutížádostio
poskytnutíinformacípodle s 1'Lodst. 2 písm.a) zákona o svobodnémpÍístupu
k
informacím.Z ustanovení5 15 odst. 1.rnišezmíněnéhozákona vyplr/vá,Že pokud
povinn subjektžádosti,byťijen z částinevyhoví,vydá ve |h tě pro vyiízenížádosti
rozhodnutío odmítnutížádosti,popĚípaděo odmítnutíčástižádosti,s vy'jimkou
piípadri,kdy se žádostodloží.
S oh|edemna rnišeuvedenérozhodlaobec Vyskytnánad Jihlavoutak, žežádosto
poskytnutí
informace
odm ít|a.

prostÍedku:
Poučení
o opravném
Proti tomuto l"oJr,oonutí
tze podatodvo|áníke Krajskému
rjiaduKrajeVysočina
v
Jih|avě,
a to do 15 dnrjode dne jeho doručení
prostĚednictvím
obecníhoriĚaduve
Vyskytné
nadJih|avou.
Nevyzvedne-li
si adresáttuto písemnost
ve |h tě 10 dnrjod
pĚipravena,
dne, kdy by|a k vyzvednutí
písemnostse povaŽujeza doručenou
pos|edním
dnem tétoIh ty. Včaspodanéodvo|ánímá odkladn1Í
ričinek.

S pÍáním
hezkého
dne
PetrBÓhm
starostaobce VyskytnánadJih|avou
tel. +420734 616 8I7

lC 286893' Čísklričtu: KB 4422-681/0100
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pok|adna:pondělia stieda 7 'oo- L2.0o,13.00- 16.30hodin utery,čtvrtek,
pátek7.00_ 1z,0o
- 17.00
starosta: teni a čtvrtek
7.3o_ 10.00a 1.5.00

