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Rozhodnuti

o odmitnutl casti žádosti

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor financi a rozpočtu jako

povinný subjekt podle § 2 odst. l zákona č.106/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném

znění (dále jen „zákon o informacich“) a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění rozhodl

v souladu s ust. § 15 odst. ] zákona o informacích o

odmítnutí

, podaná dne 27. 7. 2020, a to v následující části:

   
 

části žádosti žadatele

0 „sdělení celkové čauky, která byla poskytnuta (investována, Wplacena) v roce 2018, 2019 do areálu

bývalého koupaliště v Radvanicích (Koupark Radvanice apod.). Dále Vás ž 'dám 0 sdělení, jaká je

výše plánovaných investic na shodný areál letos. Do Vaší odpovědi zakrňfe. prosím, součet

veškerých nákladů, včetně dotací, grantů, příspěvků, nákladů na mzdy, údržbu, odvoz odpadků,

včetně dotací a příspěvků organizací, které v předmětném areálu vyvíjí činnost (půjčovné autíček

apod.,). “

Správní orgán stanovil tento okruh účastníků řízení:

- účastmk řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

_,dmmm—
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()duvmlnční:

Statutární město Ostrava. Úřad mestskeho obvodu Radvanice a Bartovice obdržel dne 37. 7. 2020 Žadost

" latcle_ datum narození

(dalejc ..),adatel“) o poskytnutí informace ve smyslu z.;ikona o informacích.

Žadatel požádal o poskytnutí informací vztahujících se k výdajum do areálu bývalého koupaliště v Ostravě—

Radvanicích. Požadavky však jsou nesrozumitelné. ncni zřejmá jaka informace je požadována. nektere Části

zadosti jsou lormulovz'my příliš obecně. proto statutární město Ostrava. Úřad městského obvodu Radvanice

a Bartovice v_vzval dne 3 l. 7. 2020 žadatele ke zpřesnění požadovaných informací.

Žadatel \ý/„vu o zpřesnění požadovaných informací nepřevzal a nedoplnil ve stanoveném termínu Žádost

o informace doručenou povinne osobě dne 27. 7. 2020_ jak byl povinnou osobou vyzván. Žadatel tedy

nesplnil s\ou zakonnou povinnost. a proto statutarní město Ostrava. Úřad městského obvodu Radvanice

a Bartovice dle ustanovení § 14. odst. 5. písm. b) Lakona o informacích rozhodl o odmítnutí časti ZádostL tak

jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 1'oLhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. l zakona 010011990 Sb.. o svobodném přístupu

k informacím. v platném znění a § Sl odst. ] zákona &. 500152004 Sb.. správní řád. \“ platném znění odvolani

ve lhutč do IS dnů ode dne jeho oznamení k i\flagistratu města Ostravy podáním učiněným u statutárního

města Ostrava. Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. (l)(lvolaní jen proti oduvodnčni rozhodnutí

je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisu. Nepoda-li Účastník řízení odvolani v potřebném

počtu stejnopisu. \v'yhotoví je na jeho naklady statutární město Ostrava. Úřad městského obvodu Radvanice

a Bartovice.

Rozhodnutí obdrží

do vlastních r \“ 27 odst. ] ism. a s )ravního řadu:  
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