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Vážený pane inženýre,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, obdržel
dne 31.01.2014 Vaši žádost o obnovu řízení dle § 100 správního řádu v souvislosti
s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 005720/2014/KUSK ze dne
25.01.2014, kterým bylo podle ustanovení § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnuto Vaše odvolání a potvrzeno
rozhodnutí Obecního úřadu Strančice č.j.: 1471/13 ze dne 06.01.2014, jímž byla odmítnuta
Vaše žádost o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
V žádosti o obnovu řízení uvádíte, že vyšly najevo nové skutečnosti, jelikož Vám byla Českou
školní inspekcí podána informace, že dokumenty, o jejichž poskytnutí jste neúspěšně žádal
Obecní úřad Strančice, byly dne 12.06.2013 zaslány do datové schránky obce Strančice. Dle
Vašeho názoru je proto tvrzení, že obec Strančice tyto dokumenty neobdržela a požadovanými
informace nedisponuje, nepravdivé.
InfZ ustanovením § 20 odst. 4 vylučuje institut přezkumu rozhodnutí v přezkumném řízení či
v rámci obnovy řízení dle správního řádu. Krajský úřad však vzhledem k obsahu Vaší žádosti
o obnovu řízení považoval za vhodné, aby v souladu se základními zásadami činnosti
správních orgánů Obecní úřad Strančice prověřil Vámi tvrzené skutečnosti, resp. skutečnosti
tvrzené Českou školní inspekcí, a o výsledku informoval Krajský úřad Středočeského kraje.
Ze sdělení Obecního úřadu Strančice, které krajský úřad obdržel dne 05.02.2014 vyplývá, že
výsledkem tohoto prověření bylo zajištění Vámi požadovaných dokumentů Obecním úřadem
Strančice, přičemž Vám byly Obecním úřadem Strančice tyto dokumenty dne 05.02.2014
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zaslány, tzn. že Vám byly požadované informace dodatečně poskytnuty, čímž došlo (byť se
zpožděním) k naplnění účelu InfZ.
Pro úplnost dodávám, že ze strany krajského úřadu bude povinný subjekt upozorněn na
nutnost učinit do budoucna opatření k nápravě tak, aby se obdobný nedostatek neopakoval.
S pozdravem

Ing. Jana Kovačová
vedoucí odboru

