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Odpověď na Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 7. 2021: 

Vážený žadateli,  

na základě Vašeho dotazu poskytujeme tyto informace: 

Otázky 1 – 9: Informace poskytujeme dle § 4a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnutím datového 
souboru obsahujícího požadovanou informaci – soubor KRPS_64571.pdf. Jedná se o soubor, který jsme od 
Vás obdrželi jako přílohu č. 02 k žádosti ze dne 29. 7. 2021, a tudíž je veden naší v elektronické spisové 
službě. V souboru se nachází Vámi uváděný název dokumentu. Poskytujeme Vám tedy Váš soubor, a tudíž jej 
poskytujeme v neanonymizovaném znění.  

Zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  

Otázky 26 – 33: Informace poskytujeme dle § 4a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnutím 
datového souboru obsahujícího požadovanou informaci – soubor KRPA-1240.pdf. Jedná se o soubor, který 
jsme od Vás obdrželi jako přílohu č. 03 k žádosti ze dne 29. 7. 2021, a tudíž je veden naší v elektronické 
spisové službě. V souboru se nachází Vámi uváděný název dokumentu. Poskytujeme Vám tedy Váš soubor, 
a tudíž jej poskytujeme v neanonymizovaném znění. 

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  

Odpověď na dodatečnou otázku: Dokument požadovaného obsahu se v našem držení nevyskytuje. 
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