Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Incident mezi fotbalovými fanoušky a PČR
Žádost o informace:
Pane Blaho,
Co na to říkáte.
Žádám vás podle zákona 106/1999 o vyjádření k incidentu, viz odkaz:
https://www.novinky.cz/krimi/diskuze/fotbalovi-fanousci-v-uherskem-hradisti-v-presile-lyncovali-policejnihlidku-40360424
Zajímalo by mě, kolik svobodných občanů bylo zakleknuto policií a jak se celý incident vyřešil.
Odpověď:
Vážený pane,
dne 17.05.2021 jste zdejšímu úřadu zaslal na vědomí Váš dotaz odeslaný téhož dne e-mailem panu
starostovi Ing. Stanislavu Blahovi s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „InfZ“). Tento dotaz se týkal incidentu, který se v Uherském Hradišti odehrál dne
15.05.2021 mezi fotbalovými fanoušky a hlídkou Policie ČR. K formě a obsahu Vaší žádosti Vám sděluji
následující:
Dle ust. § 14 odst. 2 InfZ musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a žadatel musí
uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu. Dle ust. § 14 odst. 4 InfZ pak platí, že
neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. Vámi podaná žádost o
informace uvedené povinné náležitosti postrádá. V této souvislosti pro Vaši informaci sděluji, že pan
starosta není povinným subjektem dle InfZ a dotazy směřované e-mailem panu starostovi nejsou způsobilé
vyřízení v režimu InfZ, a to bez ohledu na jejich obsah.
K části Vašeho dotazu, kde požadujete sdělení názoru pana starosty na uvedený incident, Vám nad rámec
výše uvedeného sděluji, že dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory povinného subjektu. Pokud jde o Váš požadavek na sdělení okolností a způsobu řešení incidentu,
požadovaná informace se nijak nevztahuje k působnosti města Uherské Hradiště jako povinného subjektu,
proto je namístě její odložení v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.
Z důvodů shora popsaných proto nelze Vaší žádosti vyhovět.
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