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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní XXXXX,  
 
dne 25.03.2022 byla Městu Luhačovice (dále jen „povinný subjekt“ prostřednictvím datové schránky 
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve věci dotazů ohledně 
legálního způsobu boje (dále jen „Žádost č. 1“). 
 
Dne 29.03.2022 byla povinnému subjektu prostřednictvím datové schránky doručena další Vaše žádost 
o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nazvaná „Žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele 
VOZu neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva“ (dále jen 
„Žádost č. 2“). 
 
Povinný subjekt k Vašim Žádostem č. 1 a 2 sděluje následující: 
 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující 
se k jejich působnosti. Předmět dotazu Žádosti č. 1 ani Žádosti č. 2 není v působnosti našeho města ani 
úřadu, nevztahuje se na něj tedy povinnost poskytnout informace. Z tohoto důvodu povinný subjekt 
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaše žádosti o poskytnutí informací 
 
o d k l á d á.  
 
Co se týče dotazu uvedeného v Žádosti č. 2 v otázce č. 30, zda se předseda vlády České republiky Petr 
Fiala setkal s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Oleksandrovyčem Zelenským v budově Městského 
úřadu Luhačovice, povinný subjekt sděluje, že v budovách našeho úřadu k žádnému setkání těchto 
osob nedošlo.   
 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádostí nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu 
podat stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost můžete podat u povinného subjektu - 
Městský úřad Luhačovice do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) zákona č. 
106/1999 Sb.). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Zlínského kraje.  
 

Bc. Veronika Vavrysová 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 


