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ROZHODNUTÍ
o částečném odnMtnutí žádosti o poskytnutí informací

Město Klatovy jako příslušný povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen ,,lnfZ"), rozhodlo v souladu s ustaň. § 15 odst. 1 lnfZ o žádosti podané dne 16.07.2018
žadatelem panem . , bytem , 339 01 Klatovy,

takto:

Žádost žadatele . o poskytnutí 'nformaci základnová stanice
telekomunikačnI sItě

se částečně odmítá
z těchto důvodů:
- v bodě 1pIsm. a) až g) žádosti, v bodě 2 písm. a) až g) žádosti a v bodě 3 písm. d) žádosti dle
ustanoven1§ 2 odst. 4 iná, neboť se jedná o dotazy na názory povinného subjektu
- v bodě 3 písm. a) žádosti dle ustaň. § 11 odst. 2 písm. a) lnfZ, neboť vznikla bez použití
veřejných prostředků, která byla předána osobou, již takovouto povinnost zákon neukládá, a
tato nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
- v bodě 3 písm. e) dle ustanoveni § 15 odst. 12 lnfZ, neboť uvedenou informaci nemá
povinný subjekt k dispozici.

Odůvodnění

Povinný subjekt obdržel dne 16.07.2018 žádost o poskytnutí informaci:
- zdůvodněni, proč město Klatovy prosazuje výstavbu základnové stanice telekomunikačnI
sItě Vodafone Czech Republic a.s. 22638 KTCIN Činov na pozemku č.p. 3044/1 v k.ú. Klatovy
- viz bod 1pIsm. a) až g) žádosti žadatele
- sděleni, jaké to bude mít pro město Klatovy výhody - viz bod 2 písm. a) až g) žádosti
žadatele
- poskytnuti kopie žádosti o pronájem části pozemku p.č. 3044/1 v k.ú. Klatovy, sděleni, jak
hlasovali členové rady města na schůzi dne 17.04.2018, poskytnuti kopie smlouvy o
pronájmu části p.č. 3044/1 v k.ú. Klatovy, sděleni, jaký bude další postup města Klatovy ve
věci, informaci, jestli někdy nějaký člen rady města se byl na daném pozemku podívat nebo
všechna rozhodnutí rady města jsou jen ,,od stolu" - viz bod 3) žádosti.
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povinný subjekt žádost přezkoumal a zjistil, že část požadovaných informací nelze
poskytnout.
Informace požadované v bodě 1 písm. a) až g) žádosti, v bodě 2 písm. a) až g) žádosti a
v bodě 3 pÍsm. d) žádosti nelze poskytnout, neboť se jedná o dotazy na zdůvodnění či úvahy,
tj. názory povinného subjektu, kterých se povinnost poskytovat informace dle lnfZ netýká.

Žádost o informace v bodě 3 pÍsm. a) žádosti (kopie žádosti firmy Vodafone Czech Republic
a.s.) se odmítá dle ustaň. § 11 odst. 2 písm. a) lnfZ, neboť jde o informaci vzniklou bez použití
veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, a
tato nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

Žádost o "nformace uvedené pod bodem 3 p'sm. e) žádost' se odm"tá dle ustaň. § 15 InfZ,
neboť tyto informace nemá povinný subjekt k dispozici. Město Klatovy nemá informaci, zda a
který člen rady města se byl podívat na dotčeném pozemku.

Na základě výše uvedeného správni orgán žádost částečně odmítl.

povinný subjekt tak v souladu s výše uvedeným poskytuje žadateli kopii smlouvy o pronájmu
části p. č. 3044/1 v k.ú. Klatovy společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

K žádosti o informace pod bodem 3 pIs. b) uvádíme, že na jednání rm byli přítomni vŠichni
členové rady (R. Salvetr, V. Chroust, M. Křiž, P. Fiala, M. Chroust, j. Nejdl, v. Tomaierová, M.
janek, j. Dio), hlasováni o Vaši žádosti dopadlo takto: pro O, proti 7, zdrželi se 2. Zápis
z jednání rm neobsahuje informaci, jakým způsobem hlasovali jmenovitě jednotliví členové
rady.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni
písemného vyhotovení tohoto rozhodnuti. OdvolánI se podává ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje prostřednictvím Městského úřadu v Klatovech.

Ing. Milan jarošík
tajemník MěÚ Klatovy
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