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ROZHODNUTÍ

Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále jen „povinný subjekt"). jako povinný subjekt ve smyslu
g- 2 odst. 1 zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
'
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“
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dat. 1 zákona, o žádosti pana
(dále jen „žadatel“) ze dne

17.
018, o poskytnutí informací podle zákona, a to: „sdělením, kdo podal podnět k prověření domu
čp
obci Pečice, zda, kdo a kdy nahlížel do spisového materiálu a zastání kopie tohoto podnětu,
kolik a kým bylo na naš úřad podáno podnětů a stížnosti týkajících se místní části Hvižďour, v k. ú.
Pečice v době od 01.01.2012 do 21.06.2018 včetně událostí prověřovaných z vlastních šetření, pod
jakými čísšyjednacími a případně zaslání kopií uvedených podání“, takto:
Žádost žadatele ze dne 17.06.2018 (doručena na povinný subjekt dne 21.06.2018) 0 zpřístupnění
výše uvedených informací se částečně odmítá.

ooůvoonÉNi
Povinný subjekt obdržel dne 21.06.2018 žádost žadatete, o poskytnutí výše uvedených iníonnací.

V žádosti požaduje žadatel sdělit, kdo podaí podnět k prověření domu čp. obci Pečice, zda, kdo
akdy nahlížel clo spisového materiálu & zaslání kopie tohoto podnětu. kolik a kým bylo podáno
podnětů a stížností na náš úřad týkajících se místní části Hvižďour, v k. ú. Pečice v době od
01.01.2012 do 21.06.2018, včetně události prověřovaných z vlastních šetření. pod jakými čísly
jednacími a případně zaslání kopií uvedených podání.
Vzhledem k tomu, že výše uvedený podnět ve vztahu k čp.-v Pečicích, byl prověřován v rámci
zákona č. 2552012 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, není možno sdělit informaci 0
osobě, která podnět podala, včetně zaslání kopie podnětu. Tyto informace, které získal povinný
subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobně činnosti
prováděné na základě zvláštního předpisu, tj. zákona č. 2532012 Sb.. o státní kontrole. ve znění
pozdějších předpisů podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti, se neposkytují. Tolik 5 11
odst. 3 zákona č. 106í1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčeníivosti je dána š 20

zákona č. 2552012 Sb. Můžeme pouze sdělit, že nikdo nenahlížel do spisového materiálu.
Další podněty byly rovněž prověřovaný v rámci zákona č. 25512012 Sb.. o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu není možno sdělit informaci 0 osobě, která podněty podávala,
včetně zaslání kopií podnětů (viz výše). Pouze můžeme sdělit, že bylo celkem podáno 13 podnětů,
stížnosti nebyly podány žádně.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle 5 16 odst. 1 zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s š 83 odst. 1 zákona č. 5002004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších
předpisů podat odvolání.

Odvolani se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Příbram
do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
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