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Naše č. j.: 108/2020 

Rozhodnutí 
Obec Horšice, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „povinný subjekt“ a „informační zákon“), 

rozhodla o žádosti společnosti AMA, s.r.o., IČO: 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec 1, 

460 01 (dále jen „žadatel“), ze dne 2. března 2020 

takto: 

žádost se podle § 15 odst. 1 informačního zákona co do požadavku na poskytnutí dokumentů dle 

žádosti odmítá z důvodu neexistence požadovaných dokumentů u obce Horšice. 

Odůvodnění: 

1. Povinnému subjektu byla dne 2. března 2020 prostřednictvím elektronické pošty doručena 

žádost žadatele o informace o zaslání „investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či 

obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 

plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a 

budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za 

jejich podpory.“ 

2. Po zhodnocení charakteru dokumentů, jež jsou předmětem žádosti o informace, bylo 

zjištěno, že povinný subjekt nedisponuje informacemi, které by byly pod předmětem žádosti 

zařaditelné. 

Povinný subjekt navíc nemá povinnost těmito informacemi disponovat. 

3. S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost v souladu s § 15 odst. 1 

informačního zákona odmítl. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, podat odvolání. Odvolání se 

podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím obce Horšice ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. . 

 

V Horšicích dne 16. března 2020 

 

……………………………………………………………… 

Ing. Stanislav Dobrý 

starosta obce 

AMA, s.r.o. 
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