
Obec Martinice 

Martinice 16 

769 01 Holešov 

 

V Martinicích dne 8.3.2019, čj 67/2019 

 

Vážená paní 

Děkujeme Vám za Váš zájem o informace ohledně dění v naší obci, jednak jako jejímu obyvateli, ale 

rovněž jako zastupiteli, kterým jste se stala v tomto volebním období. Právě Vaše funkce 

v zastupitelstvu obce umožňuje získat tyto informace bezplatně i formou využití příslušných 

ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

Dále Vám v souladu s metodickým doporučením Ministerstva vnitra ze dne 1. 11. 2015 k tomuto 

zákonu č. 106/1999 Sb., sděluji: 

Zákon o svobodném přístupu k informacím sice nezná jako speciální důvod pro neposkytnutí 

informace (odmítnutí žádosti) zneužití tohoto práva na informace žadatelem, ale soudní judikatura 

nicméně odmítnutí žádosti z tohoto důvodu připouští a chápe jej jako tzv. faktický důvod. 

Formální podmínkou pro uplatnění tohoto důvodu je vydání rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti, což 

však rovněž znamená pro pracovníky obce značnou pracovní zátěž.  

Materiální podmínkou je naplnění znaků zneužití práva, jako je podávání velkého počtu žádostí nebo 

požadování velkého množství informací, tak jako je to i v tomto Vašem případě, kdy tyto žádosti 

podáváte hromadně jako všichni zastupitelé, kteří představují tzv. opozici vůči vedení obce, čímž se 

jedná spíše o vyjádření určitého osobního postoje, např. v podobě snahy paralyzovat činnost 

povinného subjektu či šikanovat jeho pracovníky.  

V tomto duchu se i vyjádřil pan Marian Staroba, který nám dne 28.2.2019 řekl, ať aspoň něco děláte. 

Z tohoto důvodu považujeme tyto žádosti členů zastupitelstva za účelové zneužití práva na informace 

a vyjádřím se k nim hromadně na jeho dalším zasedání. 

Vzhledem k tomu, že zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/99 Sb. a Sazebník úhrad za 

poskytování informací obcí Martinice  umožňuje obci, aby požadovala po žadateli poplatek, vyzývám 

Vás, abyste se tedy rozhodla, zda svoji žádost stáhnete a uplatníte v rámci svých zastupitelských 

oprávnění podle zákona o obcích, nebo v případě, že budete na této formě trvat, uhradila částku Kč 

200,- na účet obce č.ú. 7524691/0100 var.symbol 67.   

 

 

 

 

        Pavel Fiurášek v. r. 

        starosta obce 

 


