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povinný subjekt:
Město Manětín
Manětín 89
Manětín 331 62
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí
následujících informací:
Dopisem ze dne 8.7.2021 , který je přílohou této žádosti, jsem se obrátil na p. starostu,
místostarosty a zastupitele ve věci změny ÚP, ve věci mostu přes Střelu u Čoubova Mlýna a ve
věci brodu přes Střelu u Čoubova Mlýna.
Ze zápisů z 23. a 24. veřejných zasedání zastupitelstva Města Manětína je zřejmé, že
zastupitelstvo se ani dopisem ze dne 8.7.2021 a ani problematikou v něm uvedenou, na těchto
zasedáních nezabývalo.
Jelikož jsem do dnešního dne, téměř po 3 měsících, neobdržel odpověď', žádám o následující
informace:
l) Žádám o informaci, zda bude na míjj dopis ze dne 8.7.2021 odpovězeno a kdy mohu očekávat
odl?ověd'.
2) žádám o informaci, zda se zastupitelstvo Města Manětín dopisem a skutečnostmi v něm
uvedenými zabývalo a s jakým výsledkem.
3) Žádám o informaci, proč nebylo na můj dopis doposud odpovězeno.
4) Byl tento dopis ze dne 8.7.2021 řešen zastupitelstvem města na některé z jeho porad?
S) Pokud řešen byl, žádáni o kopii zápisu z této porady.

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě.

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

https://urad.eobec.eu/ep/showDoc.php

Městský úřad Manětín, 331 62 Manětín 89

Elektronicky a doporučeně na dodejku
čj.: 704/2021/HS-2
Vyřizuje: Ing. Vaňková
V Manětíně dne 15. 10. 2021

Rozhodnuti o částečném odrMtnuti poskytnutí požadovaných informaci podle
zákona č. 106/1999 Sb. a sdělení části požadovaných informací
Městský úřad
106/1999 Sb.,
JnfZ"), rozhodl
ve věci žádosti

Manětín, jako povinný subjekt ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 1 zákona č.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 lnfZ, o žádosti žadatele ze dne 4.10.2021,
o poskytnutí informace, takto:

Vaše žádost o sdělení informací se s ohledem na § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 lnfZ
částečně odmítá v rozsahu poskytnutí informace: 5) Pokud byl (dopis ze dne 8.7.2021) řešen
(na některé z porad zastupitelstva), žádám o kopii zápisu z této porady, neboť se jedná o dotaz
na neexistujÍcÍ informaci, na pracovn ich poradách zastupitelstva se žádné zápisy nezapisuji.
K žádosti o informace podle jednotlivých bodů povinný subjekt sděluje:
l) Na Váš dopis bylo odpovězeno, odpověď byla odeslána písemně poštou.
2) Zastupitelé dostali Váš dopis k dispozici a jako tajemnice města jsem do této chvíle
čekala, jestli se toho dopisu některý ze zastupitelů ujme. Nestalo se tak. žádný ze
zastupitelů se k Vašemu dopisu ani skutečnostem v dopise uvedeným nevyjádřil ani
nenavrhl jeho projednáni na zastupitelstvu.
3) Nebylo zodpovězeno proto, že jsem čekala, jestli se tímto dopisem a skutečnostmi
v něm uvedenými bude chtít některý ze zastupitelů nebo zastupitelstvo zabývat. Protože
jste svůj dopis zaslal v době letních prázdnin, dala jsem této záležitosti delší čas a
čekala jsem ještě i na zářijové zastupitelstvo.
4) Nebyl.
5) Pracovní porady slouží k seznámeni zastupitelů s problematikou, která bude
projednávána na řádném zastupitelstvu. Zastupitelé sem přinášejí svá témata, která by
chtěli na zastupitelstvu otevřít a projednat. Nečiní se zde žádné závěry, nepořizují se
žádné zápisy.

Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 4.10. 2021 žádost o poskytnuti informace, přičemž žadatel žádal o
poskytnutí informaci v elektronické podobě.
V absolutní většině povinný subjekt požadované informace poskytl, jedinou výjimkou je žádost
žadatele po poskytnutí kopie zápisu z porady zastupitelstva, čemuž povinný subjekt porozuměl
jakožto zápisu z pracovni porady zastupitelstva. Zápisy z veřejných jednání zastupitelstva jsou
pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách města.
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povinný subjekt zabýval otázkou, zda má povinnost předmětnou požadovanou informaci
disponovat.
Pracovní porady zastupitelstva jsou zcela neformální a nepovinné schůzky zastupitelů, při
kterých dochází k seznámení zastupitelů s připravovaným programem nejbližšího veřejného
zasedání zastupitelstva. Zastupitelé jsou seznámeni s problematikou, s podklady, a také sami
navrhují případně další body, které chtějí na veřejném zasedání zastupitelstva projednat. Cílem
těchto porad je, aby byl důkladně připraven program a veřejné zasedání zastupitelstva pak
probiha!o maximálně efektivně a bez zařazováni dalších nečekaných bodů programu. Z těchto
setkání zastupitelů nejsou pořizovány žádné zápisy, neboť při nich nedochází k žádnému
rozhodováni, je to pouze informativní schůzka. Žádná právní norma obci neukládá ani konání
těchto porad, ani pořizování zápisů z těchto porad.
Na základě výše uvedeného povinný subjekt dospěl k závěru, že poskytnuti takové informace
není podle § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 lnfZ předmětem povinnosti podle zákona č.
106/1999 Sb.
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolánI na základě ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 InfZ.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnuti. Odvolání lze podat u MěÚ Manětín a
rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Ing. Eva Vaňková
tajemnice
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