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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Palachova 1303, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:      
Ze dne :  23.02.2017 
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC15931/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  28.02.2017 
 
 
Poskytnutí informace, odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází 
 
Město Náchod obdrželo dne 24.2.2017 do elektronické podatelny Vaši žádost o informace týkající evidence  
tzv. šikanózních žádostí o informace a počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015 – 2016: 

 

- k vedení evidence tzv. šikanózních žádostí o informace sdělujeme, že takovou evidenci město 
Náchod nevede, 

- k počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015 – 2016  Vám v souladu s § 6 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), sdělujeme, 
že tato informace je zveřejněna na internetové stránce města Náchoda www.mestonachod.cz 
v záložce http://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/ pod bodem 17:  
 http://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/pz_zprava.asp 

 

Ve své žádosti se dále tážete – nad rámec žádosti o informace – nakolik považuje město Náchod 
povinnost poskytovat informace za omezující výkon běžné agendy. Je tedy patrné, že je Vám známo, že 
podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost města Náchoda poskytovat informace netýká  dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Nicméně k tomuto Vašemu dotazu obecně 
sdělujeme, že město Náchod (tak jako každá jiná obec) je povinno s vynaložením patřičného úsilí, tj. 
především pomocí personálu vybaveného příslušnými znalostmi a kompetencemi, zajistit plnění úkolů jak 
v samostatné působnosti, tak i v působnosti, která byla na město přenesena státem (tj. v působnosti 
přenesené). To se týká i poskytování informací dle InfZ. 

 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Hana Mílová  
tajemnice Městského úřadu Náchod 
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