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, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeného MS v Praze, oddíl L,

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

v Dobřejovicích 5.1.2021

Věc: odvolání proti ,,Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací"
Dne 9.12.2020 jsme předali na Obec Dobřejovice ,,Žádost o poskytnutí informací dle
zákona 106/1999 Sb." (dále jen Žádost). Dne 28.12.2020 jsme obdrželi od Obecního úřadu
Dobřejovice, pod č.j. 01037/2020/OUDB/MSk, ,,RoZhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informací", datované 18.12.2020. Proti tomuto rozhodnutí podáváme ve stanoveném termínu
odvolání. výše uvedené dokumenty jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto odvolání.
Naše Žádost se týká toho, že důvody části opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP - Změny
č. 2 územního plánu Dobřejovic nikdy nebyly předmětem projednávání v zastupitelstvu obce,
na předložené dotazy a připomínky na veřejném zasedání k návrhu územního plánu nebylo
reagováno a rovněž písemné vyhodnocení předložených připomínek se jimi konkrétně
nezabývalo. Přitom informování o důvodech zrněn územního plánu ukládá §46 (Návrh na
pořízení územního plánu) odst. la) a d) zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kde se uvádí:
,, (l) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán
pořizuje, a obsahuje
a) údaje umožňující identi/íkaci navrhovatele, včetně uvedeníjeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
Ve svém rozhodnutí o odmítnutí žádosti Obecní úřad uvádí, že požadované informace již
byly poskytnuty (byť nepatrně formulačně pozměněné). Toto zdůvodnění však není dle
našeho názoru pravdivé, a proto s výše uvedeným rozhodnutím nesouhlasíme.
Naše Žádost vychází z původní žádosti ze dne 12.10.2020 (viz příloha č. 3). V odpovědi
Obec na tuto žádost ze dne 29.10.2020 (viz příloha č. 4) ale chyběly u některých bodů informace
o důvodech pro pořízení změn územního plánu, jak předpokládá výše uvedený zákon. Proto
jsme se obrátili 9.11.2020 s novou žádostí o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.,
s tím, aby Obec doplnila svou odpověď' (viz příloha č. 5) a to pouze u bodů, které nebyly
zodpovězeny. Ve své odpovědi ze dne 23.11.2020 (viz příloha č. 6) Obec odkázala na dokument
,, Vyjádření k návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. //20/9 - Změny č. 2 Územního
plánu Dobřejovic, vydaného usnesením Zastupitelstva obce Dobřejovice č. 20/ 9//4/05 dne
12.12.20/9", konkrétně na ČI. IV (správně má být či. vi) odst. 50. Jeho text přikládáme jako
přílohu Č.7. Protože podle našeho názoru materiál, na který Obec odkazuje, požadované

informace neobsahuje, byla předložena dne 9.12.2020 nová žádost o informace dle zákona
106/1999 Sb, která však byla Rozhodnutím Obecního úřadu odmítnuta.
Ve svém Rozhodnutí Obecní úřad Dobřejovice dále uvádí, jako argument k odmítnutí
Žádosti, že zákonnost procesu Změny č. 2 územního plánu byla přezkoumána Krajským
soudem v Praze. To nerou)orujeme, ale Krajský soud se zabýval pouze procesem zrněny,
nikoliv důvody, které ke změnám v územním plánu vedly. Právě skutečnost, že se Krajský soud
absencí důvodů nezabýval, nás vedla k podání žádosti o poskytnutí informací.
Poslední argument Obecního úřadu vedoucí k odmítnutí žádosti - šikana úřadu a jeho
zaměstnanců, zlomyslná zvědavost a nástroj msty v mezilidských vztazích, je natolik hloupý,
že s ním nebudeme polemizovat.
Odmítnutí naší Žádosti považujeme za porušení práva na poskytování infOrmací. Jeho
zdůvodnění dokonce vyvolává pochyby, co je jejich účelem, zda za předloženými návrhy na
zrněnu Č.2 Územního plánu Dobřejovic nejsou jiní navrhovatelé změn a jiné zájmy, než zájmy
obyvatel obce.
Ze všech výše uvedených důvodů s vydaným Rozhodnutím nesouhlasíme a věříme, že naše
odvolání přijmete. V případě potřeby jsme připraveni doplnit toto odvolání o další doklady.

S přátelským pozdravem

přílohy:
l) Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 9.12.2020
2) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne 18.12.2020
3) Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 12.10.2020
4) Odpověď Obce ze dne 29.10.2020
5) Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 9.11.2020
6) Odpověď Obce ze dne 23.11.2020
7) výtah z dokumentu ,,Vyjádření k návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2019 Změny č. 2 Územního plánu Dobřejovic", konkrétně ČI. VI, odst. 50.

