
Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 

 

V Brně dne 23. 2. 2017 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění 

následujících informací:  

• vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti 

lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na 

formalitách) 

• pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními 

žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za 

záměrně šikanózní výkon práva na informace 

• počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016 

Nad rámec žádosti o informace by mne rovněž zajímalo, nakolik považujete povinnost poskytovat 

informace za omezující ve výkonu běžné agendy. 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. dále žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány.  

Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat emailem na níže uvedenou adresu. Za její 

poskytnutí předem děkuji. Informace budou použity pro účely studentské vědecké a odborné činnosti, 

přičemž závěry této činnosti mohou přispět ke zlepšení situace v oblasti šikanózního výkonu práva na 

informace. 

 

S pozdravem 

 

datum narození:

trvale bytem: 

adresa pro doručování: 

 



 

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 27-0921 388 329/0800, IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 
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Vážená paní  
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám 
sděluji k jednotlivým dotazům následující: 
 
 

• k tzv. šikanózním žádostem nevedeme žádnou evidenci 
 
• v roce 2015 bylo vyřízeno 18 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

• a dále v roce 2016 bylo vyřízeno 11 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
 
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
nepovažujeme za omezující ve výkonu běžné agendy. 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž v.r. 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
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