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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění 

 

 

 

 

Obec Fryčovice (dále jen „povinný subjekt“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále 

jen„InfZ“), podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ  

 

o d k l á d á 

 

žádost pana plk. MUDr. Jaroslava Rusa, nar. 6. února 1937, bytem Váňova 908, 272 01 

Kladno, o poskytnutí informací týkajících se činnosti Krajského soudu pro Prahu 5, 

která byla povinnému subjektu doručena dne 14.10.2021, a to z důvodu toho, že se 

požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu.  

 

Povinný subjekt obdržel dne 14.10.2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím od pana plk. MUDr. Jaroslava Rusa, nar. 6. února 1937, bytem Váňova 

908, 272 01 Kladno, podle InfZ.  

 

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní 

samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 

Vzhledem k tomu, že činnost soudů nenáleží do rozhodovací pravomoci obcí, nevztahují se 

požadované informace k působnosti povinného subjektu.  

 

Navíc z obsahu žádosti vyplývá, že tato je adresována Krajskému soudu pro Prahu 5. 

 

Přijímání oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin je dle § 

158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v účinném znění, 

v pravomoci státního zástupce a policejního orgánu. Poté je celé trestní řízení v pravomoci 

orgánu činných v trestním řízení, kterými jsou policejní orgány, státní zástupce a soudy.  

 

Povinný, ani Obecní úřad Fryčovice, není orgánem činným v trestním řízení a není příslušný 

k vedení trestního řízení.  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4v6mjqgyxhazrs


Z výše uvedených důvodů povinný subjekt odložil tuto žádost o poskytnutí informací 

v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ. 
Odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ není rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle 

§ 15 InfZ. Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost 

dle § 16a InfZ, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává u 

povinného subjektu a rozhoduje o ní Krajský úřad Moravskoslezského kraje.   

 

 

 

 

Leo Volný 

starosta Obce Fryčovice 

 

 

 

Rozdělovník: 

plk. MUDr. Jaroslav Rus, bytem Váňova 908, 272 01 Kladno, ID DS: axjh33u. 

 

 

 

 


