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Sdělení o odložení žádosti
Vážená paní,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 3. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon
o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí informací o zákazu svobodného
vyjadřování, dalších informací souvisejících s historickým vývojem na Ukrajině, a v neposlední řadě i informace
o možné trestné činnosti v souvislosti s možným pácháním trestné činnosti.
Krajský úřad Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že se nevztahuje k jeho působnosti, neboť Vámi
položené dotazy se týkají zejména podezření na trestnou činnost, kdy krajský úřad není orgánem činným
v trestním řízení, a tudíž se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Obdobně se k působnosti
krajského úřadu jako povinného subjektu nevztahují ani ostatní dotazy, neboť krajský úřad není orgánem, který
by jakkoli evidoval nebo hodnotil historický vývoj v jiných státech.
Dle ustanovení § 14 odst. 5 psím. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí povinný subjekt …

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad jako povinný
subjekt v rámci poskytování informací shledal, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, byla
Vaše žádost o poskytnutí informací odložena, o čemž jste spravena tímto přípisem.
S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru
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