
obec Řitka, Na Návsi 54, 25203, Řitka, !Č:00241644,

Te!.: 318 592 289, e-mai! :obec@ritka.cz,
Adresát - žadate|:
Grigorij Vdovičenl<o
nar,1.1,.1979
bytem Brandlova 1565/79, Chodov, 149 00 Praha 4
Identifikátor datové schránl<y ubyib9g

Číslo 1edna cí: 3OB /2021

V Řitce dne 6.9. 2021.

Výzva k upřesnění žádosti
(s odůvodněním)

(§ t+, odst.5, písm. a) a b) zákonač.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím)

Obci Řitka [dále již jen ,,povinný subjekt") byla doručena žádost žadatele o informaci
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu l< infor-macím fdále již jen
,,informační záI<on") - pana

Grigoriie Vdovičenka
nar.1*LI979

bytem Brandlova 1,565/19, Chodov, I49 OO Praha 4
(dále již jen ,,žadatel")

ze dne 23. B. 2021, (dále již jen ,,žádost"). Žádostí se žadatel na povinném subjel<tu
žádáno, aby žadateli posl<ytl:

1. zaslání l<opie smluv o provedení práce související s prací na Zpravodaji obce Řitka
2. zaslóníkope smluv o proveclení práce roznóšl<a Zpravodaje obce Řitka

Povinný subjel<t tímto informuje žadatele, že v dané fázi nemůže jeho žádosti vyhovět, a
to z důvodu,žežádost neobsahuje náležitosti dle tzv, platového nálezu ÚS ze dne 17. 10.
2020, spis. značka:1,37Bl1,6, a to 4 podmínky takovéto žádosti, ]<teré pak následně
umožní povinnému, aby na žádost ve smyslu zákona mohl reagovat.
Nad rámec výše uvedeného pal< povinný sděluje žadateli, že takto poučen již byl per
analogiam, sdělením povinného č.j.1/2021, ze dne B. 3. 2021,, a to vyčerpávajícím
způsobem.

Na zá|<|adě s|<utečností popsaných výše vtéto výzvě povinný sublekt vyzývá žadateIe, tj.:

Grigorije Vdovičenka, nar.1.1.t979, bytem Brandlova L565/I9, Chodov, 149 00 Praha 4,

aby ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne doručení této výzvy upřesnil a doplnil svou žádost (tj.
žádost o informaci ze dne 23.B.202I\



L jednoznačně uvedl osoby, s nimž má mít povrnný subjekt uzavřenou dohodu o

provedení práce (jménem a přílr"nením), případně, pokud žádá o informace

v anonymizované podobě, paI< nechť sdělítuto skutečnost,
2, případně přesně označi|, že kdy je příslušná dohoda o provedení práce a na jaký výkon

práce by se měla vztahovat; to vše za situace, kdy žadatel neŽádá informaci

v anonymizované podobě,

3. přesně vymezil časové období, zanéž měly dotyčné osoby pobírat odměnu od povinné

osoby na zá|<ladě dohody o provedení práce, k němuž se vztahule žádost žadatele o
posl<ytnutí informace * nesourodý výčet z učetního deníku, jehož vedení v rómci

odlišného systému účetnictví obcí žadatel zjevně nerozumi, jím opravdu nenÍ.

4. ve smysIu platového testu;ednoznačně sdělil (případně idoložil), pro 1aký účel se
žádost o informaci má poskytnout (se zaměřením na vedení veřejné dlsl<use) a Že se

jedná o informaci, l<terá se má týkat nějakého žadatelem l<onl<rétně popsaného

veřejného zájmu, a dále, aby sdě|iI skutečnosti, ze kterýcl,r bude patrné, že žadatel plní

úkoIy či pos|ánídozoru veřejnosti či roli ,,spoIečens|<ého hlídacího psa".

poUČrruí:

V případě, že nebude tato žádost ve stanovené |hůtě upřesněna a dop|něna (způsobem

uvedeným pod bodem /. této výzvy), bude správním rozhodnutím ve věci samé podIe § 15

odst. 1 informačního zákona odmítnuta.

Proti této výzvě nelze podat odvolání.

Mgr. l(amil

lČo: 00241 644 DlČ: CZoo2;, 1644

tel.: 31 85$22S9, emc|: :bec@)ritka.cz

Vypraveno dne 6.9. 2021

Řtrxn


