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Odmítnutí práva na poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že Obec Bílá je veřejnoprávní korporací občanů
žijících na jejím území definovaná zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
a nemá ve své působnosti a pravomoci jakoukoli relevantní činnost, o jejichž informace
žádáte.
Obec Bílá je sice povinný subjekt dle zákona č. č. 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, avšak nemůžeme poskytnout (neboť je
nemáme k dispozici) a ani neposkytujeme informace dle ustanovení zákona č.
106/1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů § 11 odst
(4), kdy Povinné subjekty dále neposkytnou informace o a) probíhajícím trestním
řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo
účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces a dále dle odst.
(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení
nebo bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo
stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku,
pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné
moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat
trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky.
Tyto informace se netýkají naší působnosti jako územně samosprávného celku dle
ustanovení § 2 odst.1 a nemáme s Vámi požadovanými informacemi nic společného.
Předpokládáme, že se z Vaší strany jedná o omyl v subjektu adresáta.
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