Vážená paní
Dr. Ivana Timová
ysuim89
Č. j.:

ÚNRR-1539/2021

V Praze 29. července 2021

Věc:
Odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v pl. znění
Úřad Národní rozpočtové rady, jako orgán povinného subjektu podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v pl. znění, ve věci žádosti paní Dr. Ivany Timové ze dne 27. 7. 2021
o poskytnutí informací o „Vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor
Kladno ze dne 27. 4. 2021 – č.j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314“.
odkládá žádost o poskytnutí

informace

Odůvodnění:
Dne 27. 7. 2021 byla do datové schránky Úřadu Národní rozpočtové rady doručena žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
podepsaná paní Dr. Ivanou Timovou. Tato žádost se týká sdělení informací o „Vyrozumění od Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Kladno ze dne 27. 4. 2021 – č.j. KRPS-645717/TČ-2021-010314“.
Dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace
vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné
instituce. Předmětná žádost o poskytnutí informace nespadá do působnosti Úřadu Národní rozpočtové
rady, a proto se žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) uvedeného zákona, odkládá.
Proti postupu při vyřizování žádosti o informaci lze podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení tohoto
sdělení k Národní rozpočtové radě. Stížnost lze podat stejným způsobem, jakým je možné podat žádost
o informaci.
S pozdravem,

Mgr. Jakub Holas
vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady
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