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Obec

Rohatec

Květná 359/1 696 0I Rohatec

s čj.:

Váš dopis
Ze dne:
Číslo

jednací:

Spisová
Vyřizuje:

Anna

Tel:

518359230

Homolová

mistostarosta@rohatec.cz

E-mail:
Datová

ana TIMOVA
ovární 160
?1 54 Cvíkov

značka:

schránka:

Datum:

Oznámení

je6bbru
20.05.2022

žádosti

o odložeríí

bytem
Dne 05.05. 2022 obdržela obce Rohatec žádost Dr. Ivany Timové, nar. dne 11.08.1993,
ve
informacím,
přístupu k
sb., o svobodném
Tovární 160, 471 54 Cvikov podle zákona č. 109/1999
žádost a dále 12 příloh
předmětnou
Žádost obsahovala
předpisů (dále jen,,lnfZ").
znění pozdějších
otázky, a to jak
ukrajinské
a
řešení
zastupitelství
státrího
Nejvyššího
se postavení
týkajících
prezidenta
ukrajinského
událostí, tak z pohledu názorů na některá vyjádření
z pohledu historických
Volodymyra

Zelenského.

Žádost se v souladu s ustanovením @14 odst. 5 písm. c) InfZ
žádost

nebot'

o d k I á d á,
k působnosti
se nevztahuje

obce

Rohatec.

Odůvodnění:
Dne 05. 05. 2022 obdržela obec Rohatec žádost Dr. Ivany Timové podle InfZ. Žádost obsahovala
a
státního zastupitelství
Nejvyššího
se postavení
žádost a dále 12 příloha týkajících
předmětnou
některá
na
názorů
pohledu
tak
z
událostí,
historických
jak
z
pohledu
otázky, a to
řešení ukrajinské
Zelenského.
Volodymyra
prezidenta
ukrajinského
vyjádření
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
č. 128/2000
obcí je přesně upravena zákonem
Působnost
čínnost obcí
rozhodovací
předpisů a dalšími právními předpísy upravujícím
pozdějších
trestní
podle právních předpisů upravujících
Rozhodování
působnosti.
a přenesené
v samostatné
do
působnosti
států
nespadá
cizích
představitelů
čelních
vyjádření
politických
postupy NSZ i řešení
obcí, ale jiných orgánů veřejné moci.
Na základě

výše uvedených

skutečností

nezbylo

správnímu

orgánu

tak, jak je

než rozhodnout

uvedeno výše, tj. žádost odložit v souladu s ustanovením 914 odst. 5 písm. c) InfZ, nebot' nespadá
obce Rohatec.
do působnosti
Poučení:
žádosti
Na postup při vyřizování

Te1efon:518359428
Fax:

o informace

Url: www.rohatec,cz
spojenl:
Bankovni

může podat žadatel

E-mail:info@rohatec.cz
č.ú.: 23327671/0100

stížnost,

pokud

s vyřízením

DS: je6bbru
IČOI 00488526

žádosti nesouhlasí. Stížnost Ize podat u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Stížnost Ize podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned
vyřídit,

sepíše

0 stížnosti

o ní povinný

rozhoduje

subjekt

Krajský

písemný

záznam.

úřad Jihomoravského

kraje.

Rozdělovník:

-

Dr. Ivana Tímová,
schránkou
spis

Zádost o informace

nar. Dne 11.08.1993,

ohledně nezákonného

bytem

zneužívánf

Tovární

160, 471 54 Cvikov,

státní moci proti svobodě slova

Digitálně

S pozdravem

Ing. Ph.D. Jarmil Adamec

Ing. Jarmil
starosta
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Bankovrí
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Adamec,
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č.ú.: 233276T1/0100
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