Žádost o informaci
Odpověď MěÚ Kaplice, jakožto povinného subjektu, na zaslanou žádost o poskytnutí
informace podle Inf. zákona nepovažuji za dostatečnou.
Žádost směřovala k poskytnutí informace o obsahu konkrétních důkazů.
Povinný subjekt se omezil na formální odpověď a zcela obecné konstatování, že tyto důkazy
se ve spisové dokumentaci nachází. Uvedenou odpovědí nicméně povinný subjekt potvrzuje
existenci takových důkazů a lze tak mít za to, že poskytnutí informace v požadovaném
detailu mu nebude činit potíže.
Doplňuji tedy svoji žádost o poskytnutí informace takto:
Na základě odpovědi povinného subjektu zaslaného pod výše uvedenou spisovou značkou
žádám o úplný přehled důkazů, jichž se tato odpověď týká, konkrétně pak o jaké důkazy se
obsahově jedná, kdy, kým a jakým způsobem byly pořízeny, kdy byly zařazeny do spisu, na
kterých stranách spisu se tyto důkazy nachází a jak byly tyto důkazy správním orgánem
vyhodnoceny.

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdržel dne 02.02.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto zákona,
ve které žádáte o úplný přehled důkazů, jichž se tato odpověď týká, konkrétně pak o jaké
důkazy se obsahově jedná, kdy, kým a jakým způsobem byly pořízeny, kdy byly zařazeny do
spisu, na kterých stranách spisu se tyto důkazy nachází a jak byly tyto důkazy správním
orgánem vyhodnoceny.
Na základě Vaší žádosti se odbor dopravy a silničního hospodářství odkazuje na rozhodnutí
ve věci přestupku č.j. MěÚK/01882/2022 ze dne 19.01.2022, které Vám bylo doručeno dne
21.01.2022. V tomto rozhodnutí je v části odůvodnění popsáno, z jakých podkladů správní
orgán vycházel při svém rozhodování. V případě potřeby je možno požádat správní orgán o
vyhotovení kopií ze spisu, aby se obviněný z přestupku mohl seznámit se všemi podklady pro
rozhodnutí. V případě, že obviněný nesouhlasí s výsledkem správního řízení, má možnost
podat proti rozhodnutí odvolání.

