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ROZHODNUTÍ 
 

Obec Sokolnice obdržela dne 08.04.2013 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve kterém požádalo občanské sdružení PRO 
Sokolnice o.s., IČ: 22765859, Komenského 113, 664 52 Sokolnice (dále jen „žadatel“) o 
poskytnutí informací – zápisů ze všech zasedání rady obce Sokolnice konaných v měsíci 
březnu 2013.  

Obec Sokolnice žádost přezkoumala a rozhodla postupem uvedeným v § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím o  

odmítnutí žádosti,  

neboť obec Sokolnice nemá požadovaný údaj k dispozici. 

 

 

Odůvodnění: 
Dne 08.04.2013 obdržela obec Sokolnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 
106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které PRO Sokolnice, o.s., 
IČ: 227 765 859, se sídlem Komenského 113, 664 52 Sokolnice (dále jen žadatel) žádá o 
zápisy z rady obce Sokolnice za měsíc březen 2013 (dále také jen „žádost“). 
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Při vyhledání informací dle této žádosti bylo zjištěno, že žádný zápis z rady obce Sokolnice 
v měsíci březnu 2013 neexistuje, neboť žádná schůze rady obce Sokolnice se v březnu 2013 
nekonala.  
Podle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rada obce pořizuje ze 
své schůze zápis. Pokud se však v uvedeném měsíci žádná schůze rady nekonala, nemůže 
existovat ani zápis ze schůze.  
Podle § 101 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, se rada obce schází ke 
svým schůzím podle potřeby. Je tedy věcí rady obce jak často a v jakém termínu se ke svým 
schůzím schází.  
Žádný právní předpis nestanoví, jak často by se měla rada ke svým schůzím scházet. Neplatí 
se zde analogie se zastupitelstvem, kdy je zákonem stanoveno (§ 92 zákona obcích), že 
zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.  
 
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 
odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 
 

P o uče n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Sokolnice, 
Komenského 435, 664 52  Sokolnice. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 
S pozdravem   
 

        Životský Jiří 
      starosta 
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