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Poskytnutí požadované informace 

 

 Obecní úřad Brumovice, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím “) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

k informacím. V této žádosti s datem 22.8. 2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 

22.8.2022, požadujete následující informace, cit.: 

 

„ Tímto i přes Vás, respektive přes Vaši instituci, dávám trestní oznámení z důvodu nezákonného a 
svévolného krytí nejzávažnější trestné činnosti. Jedná se dokonce i o krytí cílených politických vražd 
, které provádí zdejších sionistický režim. Podle dnes platného zákona i z obecných principů 
mravních máte povinnost podat trestní oznámení a hlavně se hlasitě ozvat, pokud jste svědky 
nejzávažnější trestné činnosti a to i přesto, že trestnou činnost vykonávají státní orgány, respektive 
režim “ 
 
 

 

K této žádosti sdělujeme následující: 

 

Obec Brumovice prostřednictvím Obecního úřadu obdrželo dne  22.8. 2022 datovou schránkou podání 

žadatele XXX, jako žádost o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím . jelikož žadatel prezentuje své  názory , které se nevztahují k činnosti povinného subjektu 

a evidentně nesměřuje ani k získání informace z činnosti povinného subjektu. Cílem žadatele je 

prezentovat své politické názory směrem k veřejnosti. 

Povinný subjekt proto

 

postupem dle § 15 zákona odst.1 žádost odmítá v celém rozsahu.

 

Vzhledem k tomu, že obsah žádosti žadatele i s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu 

nasvědčují tomu, že tato žádosti nesměřuje ke skutečnému získání informace, povinný subjekt 

postupoval dle § 15 odst. 1 zákona a v souladu s ustálenou rozhodovací správní praxí např.  rozsudky 

Nejvyššího správního soudu As 35/2018-38, 9 Ans 7/2012 – 56, 52 A 76/2014 – 97, 8 As 55/2012 – 62, 

8 As 78/2014-12  rozhodl, jak je shora uvedeno. 
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