Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení ( popř. ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace ) odvolání u
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
Z odvolání musí být patrno kdo jej činí a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá
zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt, nejblíže vyššího
stupně, nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Odvolacím
orgánem je Krajský úřad Jihočeského kraje.
Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 15 dnů
odvolacímu orgánu a připraví veškeré podklady k rozhodnutí o odvolání.
Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od předložení. Pokud v této lhůtě
o odvolání nerozhodne, platí opět právní domněnka, že odvolací orgán odvolání zamítl a
napadené rozhodnutí potvrdil.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je
však přezkoumatelné soudem dle § 244 a následujícího zák.č. 99/1963 Sb., Občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnost na postup povinného subjektu p ři vyřizování žádostí o informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost")
může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb.
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14
odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona
č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší
odměny podle § 14a) odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním
informací.
Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č.
106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§
17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č.
106/1999 Sb.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na
postup Obecního úřadu Bušanovice je vždy Krajský úřad Jihočeského kraje.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů
ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne
požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí
žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

