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Magistrát města ostravy 

Odbor platový 
a 

personální 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č.J•:
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

Rozhodnutí 

SMO/ 189001 /21 /PaP 

2021-04-12 

Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „poviiuiý subjekt"), v souladu 

s ustanovením 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „In1Z"), ve věci Žádosti o informace podle InfZ doručené 
dne 18. 2. 2021 (dále jen „žádost") žadatele pana 

(dále jen „žadatel") 

rozhodl takto: 

žádost žadatele se odmítá. 

Odůvodnění 

Dne 18. 2. 2021 podal žadatel žádost; jíž požadoval poskytnutí informací, a to o výši platů 
 za posledních 24 měsíců vč. případných odměn nebo jiných 

bonusů (dále jen „žádost"). 

Jelikož žádost byla formulována tak, že není zřejmé, zda žadatel splňuje podmínku stanovenou 
nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16 a to, že účelem vyžádání 

informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, informace samotná se týká veřejného 

zájmu a žadatel o informaci piní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského 

hlídacího psa", vyzval povinný subjekt žadatele prostřednictvím Výzvy k dopinění žádosti 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších zákonů, ze dne 23. 2. 2021 k dopinění žádosti ve lhůtě do S dnů ode dne doručení výzvy 

(dále jen „výzva"). 

Výzva byla žadateli doručena dne 29. 3.2021. 

Žadatel žádost ve stanové lhůtě nedopinil, proto povinný subjekt rozhodl tak, jak je  ve výroku 

uvedeno. 
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Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni ve lhůtě 15 dnu ode dne jeho doručeni ke Kraj skemu 
Hřadu Moravskoslezského kraje, a to podanim k platovému a personálu mu odboru Mag stratu 
města Ostravy. 
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