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 MĚSTO SEDLČANY 
 Ing. Miroslav Hölzel 
 starosta 

 náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 
 

Č.j. MĚÚ-S/ST/15312/2021  
Vyřizuje: Alena Caltová, kancelář starosty 
 
Dr. I. T. 

 
 
 
V Sedlčanech dne 4. srpna 2021 
 
Odložení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. července 2021 podanou žadatelkou Dr. 

I. T., vedené pod č.j. MÚ-S/ST/15312/2021 (dále jen „žádost“) 

 

Vážená paní doktorko, 

Městský úřad Sedlčany jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje ve smyslu § 14 

odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů, že Vaše žádost o poskytnutí informace byla odložena. 

 

Informace, které jste požadovala ve své žádosti, se nevztahují k působnosti Městského úřadu 

Sedlčany a ani do samostatné působnosti města Sedlčany. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat 

informace netýká dotazů na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 

odst. 3 uvedeného zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 

část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 

listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými 

povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. Vzhledem k tomu, 

že žádáte o poskytnutí názorů jak právních, tak osobních, nikoli existujících informací ve smyslu § 3 

odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

a ve věci, která nespadá do působnosti Městského úřadu Sedlčany ani města Sedlčany, nelze než 

žádost odložit jak výše uvedeno. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Hölzel, v.r.  

     starosta města 

 

 

 


