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Ing. Pavel Soukup
Všechromy63
251 63 Straněice

RoZHoDNUTÍ

o odmítnutížádosti

obecní úřad Straněice rozhodl podle $ 67 a nás|. zákona ě. 50012004Sb., správníhořádu, a $ 15 odst. 1 zákona ě.
|0611999Sb., o svobodnémpřístupuk informacím,v platnémznění,o žádostiIng. Pavla Soukupa Všechromy 63,25|
63 Strančice'podanédne 18. listopadu 2013,o poskýnutíinformace:kopie inspekónízprávyČŠIe;. ČŠt-o:zlt:-s,
protokoluo státníkontrole
ze dne 1|.4.20|3o provedené
kontrolev MŠ Strančice,
stanovist<a
ČŠtčj. ČŠI-l283/13-S'
31.5.2013
dne
ze
||,4.20|3
rozhodnutí
o
námitkách
ěj.
ČŠIG-|375l13lc21ze
čj. ČŠI-631/13-Sdne
a
takto:
Informace _ poskytnutíinformace: k1p.ie inspekění zprávy ČŠIo;. Čil -asztts-S, ze dne ll.4.2013 o provedené
ze dne
protokolu o státníkontrole čj. ČŠI-631/l3-S
kontrole vMŠ Straněice,stanoviskaČŠIčj. ČŠI-1283/13.S,
1375lI3lG21 ze dne 3l.5.2013se
11.4.2013a rozhodnutío námitkáchě.i. ČŠIGodmítá.
odůvodnění:
obecní úřad Strančiceobdrželdne 18' listopadu 20|3 žádostIng. Pavla Soukupa.Všechromy63,251 63 Strančice'
podanédne 18. listopadu2013, o poskýnutíinformace:kopie inspekční
zprávy CSI čj. Cs| -632113-5,ze dne l l.4.
protokoluo státníkontrolee;. ČŠlprovedené
2013 o
kontrolevMŠ Strančice,stanovistaČŠle;. ČŠt-tzs3/13-S,
ze dne3|.5.2013. obec Straněice,jako
631/13-Sze dne 11.4.2013a rozhodnutío námitkáchčj. ČŠIG.|375113lG21
informace
povinný subjekt,tuto Žádost odmít|,s tím,ženemá k dispozici žádnýnosič,na kterémby byly požadované
zaznamenány.Dne 29. ||.20|3 se žadatelodvolal prostřednictvímobecního úřadu Strančiceke Krajskémuúřadu
Středočeského
kraje a uvedl' že obecní úřadStrančicejím požadovanýmiinformacemi disponovatmusí' neboťje ze
zákona povinným příjemcempožadovanýchdokumentů.Dne 30.12,2013 obdrželobecní úřad Strančicerozhodnutí
KrajskéhoúřaduStředočeského
kraje č' j. |81488|2013/KUSKze dne23.11.2013' kterénabylo právnímoci dne
26'12. 20|3, kteým odvolací orgán žadatelilyhověl, rozhodnutíobecního úřadu Strančiceě. j. 147|lI3 ze dne
29 .| 1. 20 l 3 zruši|a vrátil mu jej k novémuprojednání.
Obecní úřad Strančicezkonstatova|,že inspekčnízprávy cSI ěj. Cs| -632l|3-5, ze dne 11Á2013 o provedené
ze dne
kontrole vMŠ Straněice,stanoviskaČŠIej. ČŠt-tza3/l3-S,protokolu o státníkontrole čj. ČŠI.631/13-S
11.4.20|3a rozhodnutío námitkáchčj. ČŠIGI375l13lG21ze dne31.5.20l3 neobdržel'tudížnemájakýkoliv obsah,
nebo jeho částv jakékoliv podobě, zaznamenanýna jakémkolivnosiěi, zejménaobsah písemnéhozáznamu na listině'
záznamu uloženéhov elektronicképodobě nebo záznamu zvukového'obrazovéhonebo audiovizuálního,tudížnemá
k dispozici informaci ve smyslu $3 odst. 3, zákona č,,10611999Sb., o svobodnémpřístupuk informacím,v platném
znění.obecní úřadStrančiceproto rozhodl, takjakje uvedenove výroku rozhodnutí.
Poučení:
kraje, odbor
Protitomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15-ti dnůod jeho doručení
ke KrajskémuúřaduStředočeského
vnitřních věcí, Zborovská 11, 150 2| Praha 5, prostřednictvímobecního úřadu Strančice,Revoluční383, 25l' 63
Strančice.

Ing. Miloslav Cerný
tajemník

