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Sdělení o poskytnutí informace 

 

    Obec Vedrovice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela datovou 
schránkou dne 31.12.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 
Sb.“), ve které Spolek „Za lepší Vedrovice“, (dále jen „žadatel“) žádá o poskytnutí informací 
 
týkající se smlouvy o nákupu obecní techniky (traktor Zetor), a to konkrétně o uvedení 

následujících informací: 

1. kterým číslem usnesení ZO Vedrovice byla předmětná smlouva schválena, 

2. jakým počtem hlasů byla odsouhlasena (pro návrh, proti, zdržel se), 

3. datum konání a číslo zasedání ZO Vedrovice, které smlouvu schvalovalo, 

4. číslo, datum, paragraf rozpočtového opatření, kterým byl tento nákup 

realizován 
 

    Obec Vedrovice tuto žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 8a a § 15 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dne 14.01.2020 rozhodla o odmítnutí informací ve 
všech čtyřech bodech žádosti. 
    Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 27.01.2020 odvolání podle § 16 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Vedrovice, Vedrovice 
327, 671 75. 
    Krajský úřad Jihomoravského kraje jako nadřízený orgán podle § 16 odst. 3 a § 20 odst. 4 
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 130 odst. 
1 správního řádu přezkoumal na základě odvolání Spolku „Za lepší Vedrovice“ se sídlem č.p. 
62, 671 75 Vedrovice, IČO 080 02 258, zastoupeného panem Tomášem Havlíčkem, 
předsedou spolku rozhodnutí obce Vedrovice se sídlem Vedrovice č.p. 326, 671 75 Loděnice 
u Moravského Krumlova, IČO 002 93 741 (dále též jen „povinný subjekt“) sp. zn. OUVE-
002/2020 datované dne 14. 1. 2020, kterým byla odmítnuta žádost žadatele o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Žádost o poskytnutí informace (dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)“ datovaná dne 30. 12. 2019, doručená 
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povinnému subjektu dne 31. 12. 2019 a vedená u něj pod č.j. OUVE-002/2020, a rozhodl 
takto: 
Odvoláním napadené rozhodnutí obce Vedrovice se sídlem Vedrovice č.p. 326, 671 75 
Loděnice u Moravského Krumlova, IČO 002 93 741 , sp. zn. OUVE-002/2020 datované dne 

14. 1. 2020, kterým byla ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta žádost žadatele o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Žádost o poskytnutí informace 
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)“ datovaná dne 30. 12. 2019 
a doručená povinnému subjektu dne 31. 12. 2019, se podle § 90 odst. 1 písm. b) správního 
řádu ruší a věc se vrací obci Vedrovice k novému projednání. 
 
 
    Obec Vedrovice, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 106/1999 
Sb., znovu posoudila žádost žadatele vedenou pod č.j. OUVE-002/2020, kterou obdržela dne 
31.12.2019, a poskytuje informace v případě požadavků č.1 a č.2, 
 

Požadavek č.1: Kterým číslem usnesení ZO Vedrovice byla předmětná smlouva 
schválena 
Odpověď: Žádným číslem 
 

Požadavek č.2: Jakým počtem hlasů byla odsouhlasena (pro návrh, proti, zdržel 
se) 
Odpověď: Žádným počtem 

 
 
V případě požadavků č.3 a č.4, se v souladu s §15, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. žádost 
odmítá z důvodu neexistence informací a bude k tomu vydáno zvláštní rozhodnutí. 
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