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ROZHODNUTÍ
Město Příbram, Městský úřad Příbram, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu 5 2
odst. 1 zákona č. 1031999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
“en „zákon“ , rozhodl v souladu s ustanovením
15 odst. 1 zákona o žádosti
(dálejen
ze dne 22.2.2019 (prokazatelně doručena dne 26.2.2019), o zpřísžupnění infomace
— poskytnutí znaleckého posudku znalce Ing. Františka Cigá nka č. 35135551'2017
takto:

žádosž ze dne 22.2.2019 (doručená dne 20.2.2019) o zpřístu pnění informace - poskytnutí znaleckého
posudku znalce lng. Františka Cigánka č. 355553201? - se odmítá.
Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 26.2.2019 žádost-podle výše uvedeného zákona, 0 zpřístupnění
informací — poskytnutí znaleckého posudku znalce lng. Františka Ci ánka č. 351'35551'2017. Povinný
subjekt při zpracování žádosti zjistil, že požadovanou informaci nem ůže_oskytnout z důvodu, že
není jejím původcem. Požadovaný znalecký posudek by! ohledn n a zaplacen společností
TM Consult a.s., se sídlem OrIov 79, 261 01 Příbram. IČO 28076192.

Společností poskytnutá částečná

kopie posudku bez formálních náležitostí (vlastnoruční podpis znalce, otisk razítka) sloužila v minulosti
jako podkladová informace ve spisové dokumentaci vedené Městským úřadem Příbram ve věci směny
pozemků v katastrálním území Příbram. do níž byla založena ve formě součásti elektronického vyjádření

společnosti k případnému provedení navrhované mafetkoprávní dispozice.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodn utí.
Podle 9 130 odst. 1 zák. č. 5002004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví-Ii zákon, že
řízení provádí územní samce právný celek, aniž by určoval, který jeho orgán je k úkolům příslušný, je tímto
orgánem v případě kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad. 0 odmítnutí žádosti proto rozhodovaá
jménem města Příbram Městský úřad Příbram.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š.; 16 odst. 1 zák. č. 10811999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím ve spojení s ustanovením & 83 odst. 1 zákona č. 5009004 Sb., správní řád, vše ve znění
pozdějších před pisů, podat odvolání.
Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Příbram do
15 dnů ode dne doručení písem ného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

Bc. Žaneta Vaverková
vedoucí Od boru správy majetku
(oprávněná úřední osoba)

