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          P.S. JEZBOŘICE s.r.o. 

V Luhu 754/18 

140 00 Praha 4 

 

 
 Vážený žadateli/žadatelé, 

  

dne 27. 1. 2022 obdržela Obec Jezbořice Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon“). 
  

Po posouzení obsahu žádosti sdělujeme, že žádost považujeme za nedostatečnou ve smyslu požadavků 
ustanovení § 14 zákona, konkrétně ustanovení § 14 odst. 5 písm. a), a to z následujících důvodů: 

  

a. Není zřejmé, jakému povinnému subjektu je žádost určena. Konkrétně není zřejmé, zda jsou dle 
obsahu žádosti informace požadovány po Obci Jezbořice jako povinném subjektu, nebo po starostovi 
obce. Žádost nesplňuje náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona, neboť není zřejmé, jakému 
povinnému subjektu je určena. 

  

Vyzýváme Vás tímto k odstranění vytýkané vady a doplnění žádosti, a to do 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. Nebude-li žádost o informace doplněna, resp. vytýkaná vada odstraněna, bude žádost odložena. 

  

b. Dále jsou v žádosti o informace uvedeni dva žadatelé, zatímco žádost byla podána prostřednictvím 
datové schránky třetího subjektu. V tomto směru považujeme žádost za nesrozumitelnou, resp. 
z formálního hlediska vadnou, když může vyvstat pochybnost, kdo je skutečným žadatelem o 

informaci a jakou tento žadatel, potažmo žadatelé určili adresu pro doručování informace o vyřízení 
žádosti. 

  

Žádost nesplňuje náležitosti dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona, neboť není zřejmé, kdo je žadatelem, zda 
(ve vztahu k němuž chybí informace, jak a na jakou adresu žádá informaci poskytnout),  

(ve vztahu k němuž chybí informace, jak a na jakou adresu žádá informaci poskytnout) nebo 
společnost P.S. Jezbořice, jejíž datová schránka byla k podání žádosti použita, kdy ve vztahu k tomuto 

subjektu chybí identifikační údaje. 

  

Vyzýváme Vás tímto k odstranění vytýkané vady a doplnění žádosti, a to do 30 dní ode dne doručení této 
výzvy. Nebude-li žádost o informace doplněna, resp. vytýkaná vada odstraněna, bude žádost odložena. 

  

Při podávání žádosti o informace doporučujeme postupovat dle zveřejněných pravidel pro Poskytování 
informací, jak jsou tato volně dostupná zde: https://obec-jezborice.cz/…tml. Využít můžete i připravený 
formulář. Ideálně pak žádáme o sdělení, v jaké formě a kam si přejete informace poskytnout. Jak naznačeno 
shora není zřejmé, kdo je skutečným žadatelem, zda má být informace o vyřízení žádosti poskytnuta 

elektronicky a na jakou adresu, když je zřejmé, že datová schránka, z níž byla žádost učiněna nepatří ani 
jednomu z žadatelů anebo, zda má být forma poskytnutí informace tištěná – písemná dle identifikovaných 
trvalých pobytů. 
  
 

Josef Šlégr - starosta obce 
Josef Šlégr
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