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R O Z H O D N U T Í 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“), 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby  

 (dále jen „žadatel“), takto: 

 

Podle ustanovení § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informací ze 

dne 11. 12. 2017  

 

o d k l á d á. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 11. 12. 2017 byla správnímu orgánu doručena žadatelova žádost o poskytnutí informací 

prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. Jednalo se o poskytnutí následujících informací.
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Vzhledem ke značnému objemu požadovaných informací dospěl povinný subjekt k závěru, že vyřízení 

žádosti si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Z tohoto důvodu bylo 

v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. dne 21. 12. 2017 žadateli zasláno sdělení k úhradě 

nákladů za poskytování informací č. j. KHSMS 66591/2017/OV/OPaK, kterým byly náklady spojené 

s vyhledáním informací vyčísleny na 400,- Kč, a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Vzhledem 

k tomu, že si žadatel uloženou písemnost v zákonem stanovené lhůtě nevyzvedl, byla písemnost 

vrácena provozovatelem poštovních služeb zpět. S ohledem na uvedenou skutečnost zaslal žadateli 

dne 3. 1. 2018 správní orgán sdělení k úhradě nákladů za poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb. rovněž prostřednictvím e-mailu (č.j. KHSMS 00224/2018/OV/OPaK). Sdělení 

k úhradě nákladů za poskytování informací bylo žadateli doručeno dne 3. 1. 2018. V obou sděleních 

byl žadatel poučen, že pokud do 60 dnů ode dne oznámení úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost 

odloží. 

 

Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 5. 3. 2018. Povinnému subjektu tedy nezbývá 

než postupovat podle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložit.  

 

                                                      
1
 Žádost je naskenovaná a je přílohou rozhodnutí.  
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Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Dembiňák, v.r. 

ředitel odboru správního 
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