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Sdělení k žádostem o informace 
 
Dne 24. 3. 2022 byla  městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“)  prostřednictvím 

datové schránky doručena Vaše žádost o  poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 

Sb.“) datovaná 14.3.2022 ve věci dotazů ohledně legálního způsobu boje (dále jen „Žádost 1“). 

Dne 28. 3. 2022 byla  povinnému subjektu prostřednictvím datové schrány doručena další Vaše 

žádost o  poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. datovaná dne 17.3.2022 a 

nazvaná „Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně 

cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu neviditelným vlakem s techologií super 

Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva“ (dále jen „Žádost 2“). 

Povinný subjekt k Vaším žádostem sděluje následující: 

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti. Dle § 14 odst. 5 písm. c) téhož zákona povinný subjekt žádost 

posoudí a v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho  působnosti, žádost odloží a 

tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.  

Povinný subjekt po posouzení obsahu Vaší Žádosti 1 dospěl k závěru, že žádný z dotazů 

obsažený v Žádosti 1 nespadá do jeho působnosti, neboť se týká otázek hodnocení situace 

v rámci probíhající války na Ukrajině. K takovým hodnocením však povinný subjekt není příslušný, 

neboť se nejedná o činnost vztahující se k jeho působnosti. S ohledem na tuto skutečnost a na 

výše zmíněnou právní úpravu, povinný subjekt Žádost 1 dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb., odkládá.  

Povinný subjekt dále stejným způsobem posoudil obsah Vaší Žádosti 2, v níž se dožadujete 

odpovědí na 30 bodů, jež se týkají cesty premiéra Petra Fialy do Kyjeva. Povinný subjekt dospěl 

k závěru, že dotazy pod body 1) – 29) se netýkají činnosti povinného subjektu a nespadají do jeho 

působnosti a s ohledem na tuto skutečnost Vaši Žádost 2 v těchto bodech dle § 14 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb., odkládá.   
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Pokud jde o dotaz pod bodem 30), zda se Premiér Petr Fiala setkal s prezidentem Ukrajiny 

Volodymyrem Zelenským v budově našeho úřadu, povinný subjekt sděluje, že v budovách 

Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k žádnému setkání těchto osob nedošlo.  
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Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 
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