
obec Řitka, Na Návsi 54, 25203, Řitka, lČ:00241644,

Tel.: 318 592 289, e-mai! :obec@ritka.cz,

V Ritce dne 4.11.2021

RozHoDxurí

Obec Řitka jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 zákona číslo 106/1999 Sb.,

o svoboclnérn př,ístupu k iníbrrrracím, ve znénípozdějších předpisů (dále jen ,,InťZ"), podle §

15 IníZ rozlrodl ve věci žádosti o poskytnutí infbrrr-race ze dne 24.9.2021, kterou podal

Grigorij Vdovičerrko, nar. I.1.1979 Brarrcllova 1565119 Clrodov, 149 00 Pralla4.

takto:

Žádost Grigorije Vdovičenka, nar. l.t.lg7g, bytem Brandlova 1565/19 Chodov, 149 00

Praha 4, ), o poskytnutí informace dle IníZ ze dne 24.9.2021, se

odmítá.

odůvodnění:

Původní žáclost ze dne 24,09.202I o poskytrrutí iníbrmací ze drre požádal žadatel povinný

sr,rbi ekt o po skytrrutí rrásleduj ícíclr informací :

1. ,,seznalll peněžních čcislek vyplacených ocl 11.11.20l0 za.iednotlivé kalendc?ř,ní rolql

tloposud punu jménem Zdeněk Lebl (pkud by obec vyplácela peníze několiku různýnt

os,obám léhožjména., pros,íme o infbrmuci kolik bylo vyplacerul všem o,sobám loholo
jnlénct " )

Povinrrý subjekt zaslal žadateli pod čj . 36212021 sdělení, že ze žádosti není patrno, jak

infort-nace o platu pana Zdeňka Lebla. rrrá pr'ispět k diskirsi o věcech veřejrrého zájlnl, a proto

v souladu s nálezern Ústavního soudu ze dne l7.10.2O2O sp. zn.1378l16 a vyzva\ jej

k upřesnění žádosti s odůvodněnínr dne 13.2021, a stanovil tl-ru lhůtu 15 dnťr od doručerrí

výzvy, aby tedy svou žádost doplnil a upřesnil, stírr' že byl por-rčen, že pokud tak r-reučiní

bucle jeho žádost odn-rítnr.rta.

Nad ránrec výše r-rvedenélro pak povir'r-rý sdělLrje opakovaně žadateli, že poučer-r o těclrto

náležitostech jtž byl několikrát per analogiam např. sdělení 13.10.2021, sdělení ěi.Il2021 ze

dne 8.3.2021. Nehledě rra skutečno st, že jižnrá k dispozici veškeré ťrčetnictví obce Řitka.

Vzlrleden k výše uvedenému a zejména k í-aktu, že žadatel v uvedené llrůtě nezaslal, a tldiž
ani neprokázal povirrnérnu subjekt splnění statrovených podmírrek, bylo nutno rozhodnout o

odmítrrutí žádosti, tak jak je uvedeno ve výroku tol'oto rozl.odnutí



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je rnožno podat odvolár-rí do 15 dnťr od doručení ke Krajskému útř,adu

Stř,edočeskélro kraje prostřeclnictvím obecnílro úřaclu Řitt u podle § 16 zákona číslo 10611999

Sb., o svobodrrém přístupr-r k infornacírl.


