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ROZHODNUT Í  

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

 
Městský úřad Havlíčkův Brod jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl ve věci 
žádosti o poskytnutí informace, kterou podal dne 25. 9. 2019 xxxxxxxxx (dále jen „žadatel“), takto: 
 
 
Žádost o poskytnutí informace se podle § 15 odst. 1 zákona v plném rozsahu, tj. 
 
- veškeré zápisy se všemi přílohami z jednání představenstva společnosti Vodovody a Kanalizace 

(VaK) Havlíčkův Brod od 1. 1. 2019 dosud 
 
o d m í t á . 
 

O d ů v o d n ě n í  
 
Žadatel podal dne 25. 9. 2019 prostřednictvím e-mailu žádost o poskytnutí informací o veškeré zápisy 
se všemi přílohami z jednání představenstva společnosti Vodovody a Kanalizace (VaK) Havlíčkův Brod 
od 1. 1. 2019 dosud.  
 
Podle § 11, odst. 2 povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 
 a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž 
takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 
 
Informaci, kterou žadatel požaduje, obdržel Městský úřad Havlíčkův Brod od Vodovodů a kanalizací 
Havlíčkův Brod, tedy od nepovinného subjektu. 
 
Na základě výše uvedeného povinný subjekt rozhodl, že požadovanou informaci, jak byla specifikována 
v žádosti o poskytnutí informace ze dne 25. 9. 2019, neposkytne. Žádost o poskytnutí informace tak 
byla podle § 15 odst. 1 zákona v plném rozsahu odmítnuta. 
 
 

P o u č e n í  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 odst. 1 zákona podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání 
ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím Městského úřadu 
Havlíčkův Brod. 
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Obdrží: 

xxxxxxxxxxx 
 
 

 
S pozdravem 
 

Mgr. Tereza Exnerová 
Sekretariát starosty a místostarostů  

Město Havlíčkův Brod 

Havlíčkovo náměstí 57 

580 01 Havlíčkův Brod 

tel.: 569 497 106 

e-mail: texnerova@muhb.cz 

identifikátor datové schránky: 5uvbfub 
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