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Sdělení

Dne 20.1.2021 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím datové schránky Vaše stížnost podaná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

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

Sb.“), z jejíhož obsahu vyplývá, že Vám povinný subjekt v zákonné lhůtě nereagoval na Vaši 

žádost o informace podanou dne 9.12.2020. Prostřednictvím této žádosti jste požadoval:

„1. studii bezpečnosti před MŠ Na Zahradách po změně dopravní situace,

2. časovou osu zajištění bezpečnostních procedur před MŠ Na Zahradách,

3. případné jiné postupy pro zajištění bezpečnosti před MŠ Na Zahradách.“

(dále jen „Žádost“).

Dle § 16a odst. 1 písm. b) může stížnost na postup při vyřizování žádosti podat žadatel, kterému 

po uplynutí Ihúty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo 

předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Dle odst. 3 

téhož ustanovení se stížnost podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) nebo 14 odst. 7. Lhůta pro vyřízení Vaší Žádosti 

uplynula 24. 12. 2020, stížnost tedy bylo možné podat do 23. 1. 2021. Z uvedeného vyplývá, že 

Vaše stížnost byla podána v zákonem stanovené lhůtě.

Ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. pak dále stanovuje, že povinný subjekt předloží 

stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost



došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci 

nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Povinný subjekt této možnosti využil a přistoupil k vyřízení Vaší žádosti v tzv. autoremeduře. 

K jednotlivým bodům Vaší Žádosti poskytuji následující informace:

K bodu 1 Žádosti:

Město nemá zpracovanou bezpečnostní studii před MŠ Na Zahradách. Požadovaná informace 

tedy neexistuje. Neexistence informace je považovaná za tzv. faktický důvod pro odmítnutí 

Žádosti, z tohoto důvodu bylo v této části Vaší Žádosti vydáno v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb. samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.

K bodu 2 a 3 Žádosti:

Řešení dopravy v lokalitě bylo diskutováno na radě města. Je navrženo vybudování chodníku od 

školky na ulici Nádražní, který má zajistit bezpečný pěší přístup. V této souvislosti byl zadán úkol 

odboru správy majetku předjednat s majitelem parcely, přes kterou má chodník vést, zda by se 

stavbou souhlasil. Následně byl úkol předán odboru investic, který projekt navrhl do rozpočtu 2021, 

avšak vzhledem k napjatému rozpočtu ve stávající ekonomické situaci a poklesu daňových příjmů 

se tam zatím projekt nedostal. Projekt je nyní navržen v únoru na zařazení do rozpočtu, přičemž 

odbor investic provádí poptávkové řízení, aby byl připraven obratem (po zařazení do rozpočtu) 

projekt zadat a nachystat k realizaci.
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