
Dobrý den,
dne 21. 03. 2021 jsem požádala o vyrozumění podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění. Vzhledem k tomu, že doposud mi nebyla doručena relevantní odpověď, 
žádám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o podání informace k důvodům, proč nebylo 
postupováno v souladu s následujícím zněním správního řádu:
"Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. 
Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve 
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal 
důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému 
správnímu orgánu."
Z uvedeného textu § 42 správního řádu jednoznačně vyplývá, že mi mělo být sděleno v lhůtě 
30 dnů ode dne obdržení žádosti, zda řízení z moci úřední bude zahájeno, či nejsou 
neshledány důvody a jaké pro zahájení řízení.
Vzhledem k tomu, že nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informace, musí je úřad 
poskytnout nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požaduji doručit 
elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto podání ve formátu 
„PDF“.

Žádám o potvrzení o doručení e-mailu. Děkuji.

---------- Původní e-mail ----------
Od:
Komu: podatelna@mestotynec.cz, radnice@mestotynec.cz, franek@mestotynec.cz
Datum: 21. 3. 2021 17:26:30
Předmět: Žádost o vyrozumění podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění 

Přeji pěkný den,
v příloze zasílám elektronicky podepsaný dokument.
Žádám o zaslání potvrzení o jeho doručení.
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Žádost o poskytnutí informace ze dne 22. 9. 2021 evidována pod JID: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Dne 23. 9. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

K předmětné Žádosti uvádíme následující: 

Jsme si vědomi, že podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění jsme vázaní lhůtou 
podání odpovědi. Rádi bychom Vás ujistili, že z naší strany se nejednalo o nečinnost. Důvodem 
nedodržení lhůty byla vysoká nemocnost a s tím neúměrná vytíženost referentů odboru výstavby. 
S pracovníky odboru výstavby bylo toto nedopatření projednáno a byla přijatá taková opatření, aby 
k podobným nedorozuměním již nedocházelo. 

V současní době je vypsán termín kontrolní prohlídky, o kterém jste již byla odborem výstavby 
informována. 
 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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