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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů  
 

 

Město Vrbno pod Pradědem obdrželo dne 07.03.2022 Vaši žádost podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve věci podpory, uznání židů a vyjádření 
obdivu židovské guerille a jejich přezkumu orgány VOZ. 
 

Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako zemní 
samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich 

působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika přezkumu podpory, uznávání židů 
a obdivu židovské guerille nenáleží do působnosti obcí, a město Vrbno pod 
Pradědem se na působnosti nepodílí, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k 
působnosti města Vrbna pod Pradědem. Z tohoto důvodu město Vrbno pod 
Pradědem Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 
odkládá.  
 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup 

města Vrbna pod Pradědem podat stížnost podle § 16a InfZ, a to u Města Vrbna 
pod Pradědem ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti 
bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 

 

S pozdravem 
 

 
Ing. Miroslav Adámek 
Tajemník MÚ 
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