
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 19/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 4. října 2012

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání 

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem zápisu.

1.3.       Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 18/2012 ze dne 20. 9. 2012 

2.1. Schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1427/21 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, pro k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 1050,- Kč/m2. 

2.2. Schvaluje záměr pronájmu části p.p. 162/56 – orná, o výměře 10 m2 z celkové výměry 711m2, k.ú, 
Sedlčánky, pro umístění mobilní stavební buňky, na dobu určitou do 31. 12. 2012, za cenu 1000,- Kč.

2.3. Neschvaluje záměr pronájmu části p.č. 3496/2 – ostatní plocha / jiná plocha, o celkové výměře 507 m2 
a p.č. 3495 – ostatní plocha / silnice, o celkové výměře 4626 m2, k.ú, Čelákovice. 

2.4. Neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 59 – zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr, o výměře 40 
m2 a části p.p.č. 832/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 530 m2 z celkové výměry 7882 m2, 
v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

2.5. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 
765 m2 z celkové výměry 3641 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice na dobu neurčitou za cenu minimálně 
60,- Kč/m2/rok. 

2.6.  Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 212 na st. p. č. 432 – zastavěná plocha 
a nádvoří, Masarykova ulice, k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o celkové výměře 61 m², za účelem poskytování 
ambulantní péče obyvatelstvu zdravotnickým zařízením, se zaměřením na výdej zdravotnických pomůcek podle 
zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, za minimální výši nájemného 
1 200,-Kč/m²/rok.   
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2.7.1. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. UZSVM/S/25774/2012-HMSU mezi Městem Čelákovice, 
jako vypůjčitelem, a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, jako půjčitelem, na pozemek 
p.č. 1563/12 o výměře 517 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice.

2.7.2.  Schvaluje žádost Města Čelákovice o převod pozemků p.č. 1563/5 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
1563/7 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1563/15 – ostatní plocha a p.č. 1563/16 – ostatní plocha všechny  
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, z majetku České republiky do majetku Města Čelákovice.  Důvodem žádosti 
je veřejný zájem na scelení pozemků nacházejících se v areálu městského stadionu v Čelákovicích a možnost 
zajistit odpovídající správu a údržbu staveb a zařízení nacházejících se na uvedených pozemcích.

2.8. Schvaluje záměr prodeje domu č.p. 53 a stavebního pozemku p.č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 627 m², v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, za cenu minimálně 2 000 000,- Kč.

3.1. Bere na vědomí změnu využití prostředků investičního fondu Městského muzea v Čelákovicích na posílení 
prostředků na údržbu a opravy majetku, který Městské muzeum v Čelákovicích využívá ke své činnosti.

4.1. Schvaluje znění dopisu, kterým Město Čelákovice reaguje na Výzvu k vrácení kauce zaslanou dne 17. 9. 

2012 společností Phoenix Property, s.r.o., Praha 4.

4.2. Schvaluje Smlouvu s p. E. P., Čelákovice, o vybudování zdi, která bude umístěna na hranici jeho pozemku 

p.č. 1207 a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice p.č. 1320/7 v k.ú. Čelákovice.

4.3.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 8 ze dne 11. 9. 2012

4.3.2.  Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k předloženému projektu ke stavebnímu povolení 

na stavbu nového RD na parcele č. 152/19 v k.ú. Sedlčánky v ul. Na Výsluní. 

4.3.3. Po projednání záměru přestavby RD č.p. 30 v ulici Rooseveltova v komisi pro rozvoj města, požaduje pro 

posouzení celkové koncepce ještě předložení fotodokumentace stávajícího stavu a výkres konečné zamýšlené 

podoby dvojdomu.

4.3.4. Na základě doporučení komise pro rozvoj města pověřuje vedoucí OŠIK paní M. V. zpracováním 

koncepce řešení kapacity škol a školských zařízení i v kontextu s otázkou existence gymnázia. Zpracovaná 

koncepce bude předložena k projednání komisi pro rozvoj města.

4.3.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města konstatuje, že navrhované řešení umístění zdi s urnovými 

schránkami na západní straně hřbitova je v kolizi se stávajícími hroby. RM pověřuje vedoucí ORM zadáním 

zpracování projektu rozšíření hřbitova v celé plánované ploše s řešením propojení obou částí. Realizace hřbitova 

bude rozdělena na etapy dle momentální potřeby, parkové úpravy budou realizovány celé v souladu s budoucí 

podobou hřbitova. 
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4.4.1. Schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova kanalizace“

v celkové ceně 36 633,62 Kč bez DPH (43 960,34 Kč, včetně DPH) firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník.

4.4.2. Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S/07/2012/ORM/Kad, č. zhotovitele 

RO/12/854 ze dne 31. 07. 2012 na akci „Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova kanalizace“ mezi Městem 

Čelákovice jako zhotovitelem a firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník v celkové ceně 36 633,62 Kč bez DPH 

(43 960,34 Kč, včetně DPH).

4.5.1. Schvaluje provedení víceprací spojených s větším objemem odstraňované zeminy v rámci akce 

„Výstav ba komunikace Václav a Kál ika v Čelákov icích“ v celkové ceně 45 189,75 Kč bez DPH 

(54 227,70 včetně DPH) firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník.

4.5.2. Schvaluje provedení víceprací spojených s výměnou litino-betonových poklopů kanalizace v rámci akce 

„Výstav ba komunikace Václava Kál ika v Čelákov icích“ v celkové ceně 11 871,- Kč bez DPH 

(14 245,20 včetně DPH) firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník.

4.5.3. Schvaluje provedení víceprací spojených se zakončením vjezdů obrubou v rámci akce „Výstavba 

komunikace Václav a Kál ika v Čelákovicích“ firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník v ceně 235,- Kč/bm 

v počtu běžných metrů odsouhlasených technickým dozoren investora, panem M. T.

5.1. Bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2012 do  30. 6. 
2012) Semiramis o.s.

6.2. V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání povoluje výjimku z počtu dětí Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586 takto:
A1 23 dětí, A2 25 dětí, A3 25 dětí, B1 25 dětí, B2 20 dětí, B3 25 dětí, C1 25 dětí a to za předpokladu zachování 
kvality předškolního vzdělávání  a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

6.3. Souhlasí s poskytnutím výtěžku ze vstupného na slavnostní večer u příležitosti předání Výroční ceny města 
obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Praha 10.  

6.4. Bere na vědomí Zápis z jednání „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic“ č. 9 ze dne 20. 9. 2012

10.1. Podporuje model vlastnického provozování vodohospodářské struktury akciové společnosti, Zdroj pitné 
vody Káraný, od 11/2013.

11.1.  Vydává ve věci odvolání Ing. D. P., bytem Čelákovice, proti Rozhodnutí Základní školy  J. A. Komenského 
v Čelákovicích, o odmítnutí části žádosti Ing. P., č.j. 249/12 ze dne 30. 8. 2012, toto Rozhodnutí:
Rada Města Čelákovic jako orgán věcně příslušný dle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o odvolání Ing. D. P., 
bytem Čelákovice (dále též „odvolatel“), proti Rozhodnutí ředitelky Základní školy J. A. Komenského 414, 
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Čelákovice, PaedDr. A. P. č.j. 249/12 ze dne 29. 8. 2012 ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., resp. proti Rozhodnutí Základní školy  J. A. Komenského v Čelákovicích, o odmítnutí části 
žádosti Ing. P., č.j. 249/12 ze dne 30. 8. 2012 (dále jen „Rozhodnutí“), jako povinného subjektu ve věci žádosti 
(sestávající se ze 12 bodů) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), konkrétně 1) kopie Vnitřní 
směrnice školy č. 54, 2) s kým a kdy bylo ve věci stížnosti jednáno, 3) zda byly z těchto jednání pořízeny zápisy, 
4) zápisy z těchto jednání, 5) informace z jakého důvodu nebyly zápisy pořízeny, 6) kopie obsahu jednání 
výchovné komise ze dne 25. 4. 2012, 7) kopie Školního programu proti šikanování č.j. 53/2011, 8) kopie 
Záznamu o mlčenlivosti členů výchovné komise č.j. 121/12, 9) kopie Pracovní verze záznamu z jednání výchovné 
komise, 10) kopie Dopisu školy Policii ČR č.j. 117/212 a kopie Dopisu Policie ČR č.j. KRPS-146326-2/č.j. 2012-
011571, 11) kopie interního záznamu třídní učitelky a 12) Kopie zápisu z jednání ČŠI ze dne 7. 6. 2012 (dále jen 
„žádost“) takto:                                            
podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se 
Rozhodnutí Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích, o odmítnutí části žádosti Ing. P., č.j. 249/12 ze dne 
30. 8. 2012, kterým byla odmítnuta část žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informací nebo jejich částí v bodě 
1), 6), 7), 8), 9), 10), a 11) žádosti – ruší a věc se vrací k novému projednání.
Odůvodnění:
Dne 1. 10. 2012 bylo Městu Čelákovice Základní školou J. A. Komenského (dále jen „ZŠ Komenského“) 
postoupeno odvolání Ing. D. P. do Rozhodnutí ZŠ Komenského č.j. 249/12 ze dne 30. 8. 2012 (dále jen 
„Rozhodnutí“), spolu s vyjádřením povinného subjektu a příslušným spisovým materiálem. Odvolací orgán 
konstatuje, že odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. 
Odvolací orgán se zabýval podaným odvoláním do napadeného Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 89 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Rozhodnutím ZŠ Komenského (příspěvkové organizace zřizovatele Města Čelákovic) byla v části odmítnuta 
žádost Ing. D. P. o poskytnutí informace, a to v bodech 1), 6), 7), 8), 9), 10), a 11) žádosti a odvolateli byly 
poskytnuty požadované informace, upravené v souladu s ustanovením § 8a a § 12 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) – v poskytovaných 
informacích byly překryty vlastnoruční podpisy a osobní údaje fyzických osob. V bodě 2) byla žádost odmítnuta 
s poukazem na ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, v bodě 3-5 byly poskytnuty informace, že požadované záznamy 
nebyly pořízeny a v bodě 12) byla žádost odložena dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.
Proti uvedenému Rozhodnutí podal odvolatel v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém se domáhá zrušení 
napadeného Rozhodnutí. Uvádí, že všechny požadované informace jsou zmíněny v oficiálním dopise města 
Čelákovic a tedy neexistuje důvod, proč by tyto dokumenty neměly být zpřístupněny. Dále uvádí, že rozhodnutí 
k bodu 1) je zmatečné, když bylo rozhodnuto o odmítnutí informace a přitom odvolatel informaci obdržel. 
K odmítnutí v bodě 2) uvádí, že jména osob, se kterými bylo ve věci stížnosti jednáno, nejsou dotazem na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Odvolatel namítá, že informace pod body 6)-9) nejsou 
identické a že není zřejmé, kým byl materiál pořízen, a vyjadřuje pochybnost, že se jedná o pracovní verzi 
záznamu a dále uvádí, že tento pracovní dokument je oficiálním dokumentem. Odvolatel ve svém odvolání uvádí, 
že nepovinný subjekt postupoval v rozporu se správním řádem, když současně s výzvou k zaplacení úhrady 
nákladů zaslal odvolateli samotné rozhodnutí, navíc bez požadovaných informací a že není zřejmé, kterým 
momentem začaly běžet lhůty pro odvolání a zda bylo rozhodnutí platně vydáno. Jako poslední odvolací důvod 
odvolatel uvádí, že rozhodnutí neobsahuje informaci, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého 
správního orgánu se odvolání podává, a k tomu cituje příslušné ustanovení správního řádu.
Povinný subjekt předložil odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu společně se svým 
vyjádřením, ve kterém povinný subjekt uvádí, že je přesvědčen, že v bodě 1) odvolání nepochybil, k bodu 3) 
odvolání uvádí, že pořizovat písemné zápisy z každého telefonického hovoru mu žádný předpis neukládá, k bodu 
4) odvolání uvádí, že obsah jednání výchovné komise je zachycen v záznamu z jednání a žádný jiný záznam 
z jednání nebyl pořízen. Poznámky pro osobní potřebu byly prováděny na papír, který nebyl součástí spisu 
a jelikož se zúčastněné strany nedohodly na společném znění zápisu, nebyla tato poznámková verze ani 
podepsána ani datována. K bodu 5) povinný subjekt uvádí, že neposkytnutí informací se vztahovalo je k části 
požadovaných listin, které obsahovaly chráněné údaje a k bodu 6, že je odvolání v souladu se zákonem.

Odvolací orgán přezkoumal postup a Rozhodnutí povinného subjektu v návaznosti na podanou žádost, seznámil 
se se spisem a posoudil podané odvolání a vyjádření povinného subjektu k němu, včetně argumentace a všech 
příloh. 
Odvolací orgán konstatuje, že ve věci žádosti bylo vydáno na základě ustanovení § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti nikoli o odmítnutí žádosti, jak ve svém odvolání uvádí odvolatel. 



Usnesení Rady města

5

Odvolateli byly poskytnuty informace v bodech 1), 6)-11) žádosti. Poskytnuté informace byly upraveny v souladu 
s ustanovením § 8a a § 12 InfZ.. Dle § 8a InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí 
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 
ochranu. Právní předpisy, které upravují ochranu poskytovaných informací, jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“), který v § 10 říká, že při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt 
údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu 
před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, a dále zákon č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který v § 11 uvádí, že fyzická osoba má právo na ochranu 
své osobnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pojem „osobní údaj“ je definován 
zákonem o ochraně osobních údajů v § 4 písm. a) a rozumí se jím jakákoliv informace, týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Jméno a příjmení, stejně jako 
vlastnoruční podpis jednoznačně vedou k identifikaci konkrétní fyzické osoby a tedy bezpochyby představují 
osobní údaje, které musí být v rámci poskytování informací dle Infz chráněny (viz výše citovaný § 8a ). V § 12 
InfZ uvádí, že všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované 
informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Povinný subjekt 
tedy postupoval v souladu se zákonem, jestliže přistoupil k zakrytí osobních údajů. Jelikož poskytoval 
požadovanou informaci takto upravenou, v souladu s InfZ vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Odvolací orgán, stejně jako odvolatel, vyhodnotil, že bodem 4 § 2 InfZ, na základě kterého nebyly poskytnuty 
informace pod bodem 2) se rozumí § 2 odst. 4 InfZ – toto ustanovení říká, že povinnost poskytovat informace se 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt ve svém odůvodnění 
však důvod neposkytnutí informace dále nespecifikuje, proto v této části napadené Rozhodnutí nelze 
přezkoumat. 
V bodech 3)-5) byly povinným subjektem poskytnuty informace, že záznamy z rozhovorů ve věci nebyly pořízeny 
(skutečnost, že tyto záznamy nebyly pořízeny, předpokládá ve své žádosti i odvolatel (viz znění dotazu ad. 5)) 
a dále informace, že žádný právní předpis povinnému subjektu tuto povinnost neukládá. V tomto případě odvolací 
orgán konstatuje, že i negativní informace je informací. Dle § 15 InfZ se lze odvolat pouze proti odmítnutí (části) 
žádosti, nikoli proti jejímu poskytnutí; z tohoto důvodu v této části odvolací orgán podané odvolání v souladu 
s ustanovením § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustné 
zamítá.
V bodech 6) a 9) byla odvolateli poskytnuta informace - pracovní verze záznamu z jednání výchovné komise 
(nedatovaná) neboť jak uvádí povinný subjekt ve svém vyjádření, žádný oficiální záznam z jednání nebyl pořízen, 
poskytnutá pracovní verze (nepodepsaná, nedatovaná) slouží pouze pro osobní potřebu jednoho z účastníků 
jednání. K tomu odvolací orgán uvádí, že informací se dle § 3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část 
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – tedy informace, 
která je předmětem poskytování dle InfZ, musí reálně existovat.  Poskytování informací dle InfZ neznamená, že 
povinný subjekt bude teprve na základě žádosti takovou informaci vytvářet. Jestliže tedy pak požadovaný obsah 
jednání výchovné komise dne 25. 4. 2012 nebyl písemně ani jinak zaznamenán, nemůže ho povinný subjekt 
z důvodu neexistence požadované informace poskytnout. Pracovní verze záznamu, která byla odvolatelem 
požadována a která mu byla poskytnuta, pokud není oficiálním dokumentem, není podepsána ani datována, není 
rovněž předmětem InfZ, neboť nebyla vytvořena povinným subjektem ale fyzickou osobou, na kterou se InfZ 
nevztahuje a která tedy nemá povinnost informaci, která je představuje její soukromé poznámky, v režimu InfZ 
poskytovat. Pracovní verze, která není dopracována do podoby oficiálního dokumentu, nepředstavuje informaci 
o činnosti povinného subjektu a není tedy informací ve smyslu InfZ. Ohledně ochrany osobních údajů 
v poskytnutém dokumentu se odvolací orgán již vyjádřil výše.
Odvolací orgán konstatuje, že povinný subjekt nepostupoval v rozporu s InfZ, pokud současně s výzvou 
k zaplacení úhrady nákladů zaslal odvolateli samotné Rozhodnutí. Lhůta pro rozhodnutí je dle § 14 odst. 5 písm. 
d) InfZ patnáctidenní ode dne přijetí žádosti. V případě, že povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace 
úhradu, je povinen dle § 17 odst. 3 Infz písemně tuto informaci žadateli oznámit, a to před poskytnutím informace. 
Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením úhrady, přičemž žadatel má na zaplacení úhrady 60 dní ode 
dne oznámení výše požadované úhrady. Naopak, jak ze shora uvedeného vyplývá, pokud by povinný subjekt 
čekal s vydáním rozhodnutí na zaplacení úhrady, porušil by ustanovení InfZ. Vzhledem k nutnosti dodržet 
zákonné lhůty a ustanovení daná InfZ, je v případě, kdy je rozhodnutí o odmítnutí části žádosti vydáváno z toho 
důvodu, že je třeba v souladu s § 8a InfZ ochránit osobní údaje obsažené v poskytované informaci, jak je tomu 
v daném případě, a povinný subjekt současně požaduje náhradu nákladů, je třeba rozhodnutí, event. 
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poskytované informace (v konkrétním případě např. informace ad) 3 – 5)) a výzvu k úhradě zaslat současně. 
Lhůty jsou dány InfZ a jsou odlišné, jak je výše uvedeno.
V posledním bodě odvolání odvolatel namítá, že Rozhodnutí neobsahuje informaci, který správní orgán 
o odvolání rozhoduje. Tuto námitku odvolací orgán shledává důvodnou. Podle ustanovení § 68 odst. 5 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se v poučení uvede, zda je možné proti rozhodnutí 
podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán 
o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Odvolací orgán konstatuje, že 
v napadeném Rozhodnutí v části Poučení chybí informace, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého 
správního orgánu se odvolání podává, Rozhodnutí je z tohoto důvodu neúplné a tedy vadné.
Podle ustanovení § 90 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že 
je nesprávné, napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání; v odůvodnění tohoto rozhodnutí 
vysloví odvolací orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém 
projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání. Při novém projednání, v případě, že povinný 
subjekt bude vydávat nové rozhodnutí, uvede náležitosti takového rozhodnutí do souladu s ustanovením § 68 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále povinný subjekt provede odůvodnění 
(specifikaci) neposkytnutí informace požadované pod bodem 2).
Poučení:
Podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti tomuto rozhodnutí 
nelze dále odvolat.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 10. 2012 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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