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Sdělení o odložení žádosti 

- datovou schránkou - 

Statutární město Ostrava (dále jen „město") obdrželo dne 24.3.2022 prostřednictvím datové schránky Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoSPI") datovanou dnem 14.3.2022, městem evidovanou 

pod č. j . SMO/ 1 69 1 52/22/LPO/ (dále jen „žádost"). Předmětem žádosti jsou jednak činnost 

Ceské televize při poskytování zpravodajství z dění na Ukrajině, jednak činnost orgánů činných v trestním 

řízení ve věci Vámi tvrzené trestné činnosti. 

Podle § 2 odst. 1 ZoSPI povinné subjekty jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti. 

Předmětem žádosti jsou služba veřejnosti poskytovaná veřejnoprávní médiem, a to Českou televizí, a činnost 
orgánů činných v trestním řízení. Město není veřejnoprávním médiem vykonávajícím veřejnou službu 
v oblasti televizního, případně rozhlasového, vysílání, jehož jedním z hlavních úkolů je poskytování 
objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření 
názorů. Město dále není orgánem činným v trestním řízení. 

Protože žádostí požadované informace se ani z části nevztahují k působnosti města, sděluji Vám, že podle 
§ 14 odst. 5 písm. c) ZoSPI město žádost odkládá. 

Ve smyslu § 4 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám dále sděluji, že 
v případě přetrvávajícího zájmu o poskytnutí informací požadovaných žádostí je nezbytné, abyste se žádostí 
obrátila na jiný povinný subjekt, když povinné subjekty nejsou oprávněny žádosti postupovat. 

Proti tomuto sdělení je možno ve lhůtě 3 Oti dní ode dne jeho doručení podat u Magistrátu města Ostravy 
stížnost dle § 16a InfZ. O případně podané stížnosti bude rozhodováno nadřízeným orgánem, tj. Krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje. 
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