oBEc|{í úŘau orršxlcE
Olešnice čp. 63, 5I7 36 Olešnice
ICo 00275182

Naše ěj.: OLlI46l20I9

Vaše čj.: 88lli20l9
Vyřizuje: Moravec Jiří
V Olešnici dne: 24.9.2019
lD DS: rf6ay2

Ucastrucl rrzenl:
Spolek pro odhalování amedializaci korupce - UPLACENI.CZ,IČ 08374694, Duškova
104Il20,150 00 Praha 5, zastoupená předsedou B.A. Mikem Pánem, Dr. h.c., ID datové
schránky: 9knaqqz

ROZH_-ODNUTÍ
Obecní uřad Olešnice rozhodl ve věci žádosti o poskýnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znéni, kterou podal dne
I9.8.20I9 Spotek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ,IČ 08374694, se
sídlem Duškova 104Il20. 150 00 Praha 5 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) a § 15
zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znéní,ve spojení
s příslušnými ustanoveními zákonaé. 50012004 Sb., správní řád,

takto:
Žádost o poskýnutí informací ve smysll zikona é. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
kinformacím, vplatném znění, kterou podal u Obecního úřadu Olešnice dne 19.8.2019
Spolek pro odhalování a meďializaci korupce - UPLACENI.CZ, IČ 08374694, se sídlem
Duškova I04Il20.150 00 Praha 5 se

zamítá
s

o

tím, že Obecní uřad Olešnice odmítá poskytnutí informací, protože žádost podaná obecnímu
příliš obecně.

úřadu je formulována

odůvodnění:
Písemnou žádostíoposkl.tnutí informací ve smyslu zákona é. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znéní,kterou podal u Obecního uřadu Olešnice dne
I9.8.20I9 Spolek pro odhalování a medialízaci korupce - UPLACENI.CZ,IČ 08374694, se
sídlem Duškova I04Il20.150 00 Praha 5 žadatel požaduje poskýnutí informací, zda subjekty
Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova897,500 02 Hradec Králové, tČO Zl+g1I07 a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897,500 02 Hradec Králové, tČO ZeOOltll
v minulosti podali Obecnímu úřadu Olešnice nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
Vzhledem k formulaci žádosti v minulosti lyzval Obecní uřad Olešnice žadatele dne
21.8.2019 l k doplnění žádosti - upřesnění konkrétníhoobdobí, za jaké jsou informace

požadovényve lhůtě do 30 dnů ode dne doručeru výzvy. Yýzva byla žadateli doruěena
datovouschránkou dne228.2019.Lhůtaprodoplněnížádostiuplyrrula dne23.9.2019.Žaďost
o poskytnutí informací nebyla v této lhůtě doplněna. Z tohoto důvodu bylo roáodnuto tak,
jakje uvedeno ve výrokové části.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 zálkonač,10611999 Sb., podat odvoliání ve
do l5 dnů ode dne jeho doručení,a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním
učiněn;fm u Obecního uřadu Olešnice.
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