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poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 21. 2. 2011:
Dotaz (ve zkráceném znění) ze dne 21. 2. 2011:
Dopisem ze dne 14. 1. 2011 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů jsem Vás písemně požádal o poskytnutí mi informací na několik bodů s důrazem na dodržení chronologie Vašich odpovědí.
Na základě osobní návštěvy mého zmocněného zástupce ze dne 2. 2. 2011 jsem obdržel dokumenty týkající se pouze projektu „Revitalizace parku
na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“. Na základě dopisu ze dne 31. 1. 2011 jste mi částečně a nechronologicky odpověděli na moje
některé dotazy ohledně bodů č. 1, 2, 3 a 5 – tyto informace z důvodu nedodržení přesné chronologie shledávám pro mne neucelenými a zmatečnými.
Jelikož nejsem plně spokojen s vyřízením mé žádosti, požaduji zpřístupnění mi veškerých projektů, listin a dokumentů v souvislosti, kde je koncovým
uživatelem schválených peněz a projektů město Děčín – tj. dle mne dostupných informací mimo jiné projekty Obnovy zámku Děčín, Revitalizace
objektu Atlantik a další.
Pro maximální vzájemné pochopení mi tyto veškeré projekty a jejich názvy přesně specifikujte.
Tímto Vaši instituci opětovně žádám následující informace:
1. o zaslání a zpřístupnění kopií veškerých dopisů zaslaných Vaším úřadem a mé osobě nedoručených od r. 2000
2. o zaslání a zpřístupnění mi veškerých informací vedených, zveřejňovaných a poskytovaných Vaší institucí týkající se mé osoby, mých údajů,
mnou vytvořenými díly a daty.
3. o zaslání a zpřístupnění mi veškerých informací o dílech, datech a údajích k mé osobě či mou osobou vytvořených Vaší institucí využívaných,
zpeněžovaných a dále distribuovaných. Veškerá taková data mi zašlete v písemné a elektronické podobě.
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4. požaduji poskytnutí a zpřístupnění mi informace o veškerých dokumentech, listinách a smlouvách vztahujících se k akci „Rekonstrukce a
obnova parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad v Děčíně1“, „Obnova areálu zámku Děčín2“, event. jakékoli další, které souvisely nebo
souvisejí s Vaším úřadem a MM Děčín (veškeré projekty schválené i neschválené související s čerpáním dotací pro město Děčín) od r. 2000.
…
Jelikož chci v maximální možné míře předejít možným nedorozuměním, dostavím se dne 9. 3. 2011 na Váš úřad osobně, kdy si veškeré mnou
specifikované materiály osobně prohlédnu. K tomuto datu tak požaduji přípravu mnou specifikovaných požadavků.
Odpověď (v plném znění) ze dne 1. 3. 2011:
Vážený pane inženýre,
vzhledem k tomu, že obsah a rozsah Vámi položených dotazů a požadovaných informací je v podstatě totožný s Vaší poslední žádostí o poskytnutí
informací ze dne 14. 1. 2011, bude pochopitelně i naše reakce do jisté míry obdobná tomu, co jsme Vám již jednou sdělili v odpovědi na Váš
předchozí dopis.
Veškeré Vámi požadované a nám dostupné informace jsme Vám ochotně zpřístupnili při Vaší návštěvě dne 2. 2. 2011, a to za přítomnosti a
v rozsahu souhlasu oprávněného zástupce příjemce dotace, kterým je v daném případě statutární město Děčín.
Vámi požadované informace nám totiž byly z převážné většiny předány právě výše uvedeným příjemcem, jehož souhlas je dle zákona o svobodném
přístupu k informacím nutnou podmínkou pro poskytnutí požadovaných informací. V opačném případě by se Regionální rada vystavovala riziku
případných sankcí ze strany tohoto subjektu za porušení obchodního tajemství, ochrany autorského práva apod.
Opětovnému požadavku na zpřístupnění všech dopisů odeslaných ze strany Regionální rady Vaší osobě od roku 2000 příliš nerozumím, neboť jsme
Vám nikdy žádné dopisy neposílali a Regionální rada jako taková byla navíc zřízena až od roku 2007, takže jde spíše o nějaké nedorozumění. Totéž
1
2

žadatel měl na mysli projekt „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“
žadatel měl na mysli projekt „Zámek Děčín – kulturně společenské centrum“
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se týká i poskytnutí informací „vedených, zveřejňovaných a poskytovaných Regionální radou o Vaší osobě“. K tomu mohu uvést pouze to, že nikdo
ze zástupců ani zaměstnanců Regionální rady se až do zaslání Vašeho dopisu ze dne 19. 1. 2011 se jménem Vaší osoby nikdy nesetkal.
Nemůžeme vám bránit v tom, abyste se jak požadujete ve svém dopise dne 9. 3. 2011 znovu dostavil na Úřad Regionální rady, nicméně Vás tímto
upozorňujeme, že rozsah nám dostupných a Vámi požadovaných informací se od našeho posledního setkání nijak nezměnil a ve Vaší návštěvě
nevidím proto žádný smysluplný důvod. Situace, kdy se Vám celý den mohli věnovat dva zaměstnanci Regionální rady a oprávněný zástupce
žadatele, se vzhledem k současnému pracovnímu vytížení již nebude opakovat.
Předpokládám, že pro Vás bude tato odpověď dostačující, a ačkoliv nejsou odpovědi řazené chronologicky, jak požadujete ve své žádosti, věřím, že
v nich najdete veškeré relevantní informace. V opačném případě Vám doporučuji obrátit se přímo na statutární město Děčín, které jistě disponuje
relevantnějšími a aktuálnějšími informacemi.
S pozdravem
Poskytnutí požadovaných materiálů k projektům „Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad“ a „Zámek Děčín – kulturně
společenské centrum“:
Žadatel se na avizovanou návštěvu dne 9. 3. 2011 nedostavil.
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