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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací
Obecní úřad Dobřejovice rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti žadatele
, se sídlem
, 251 00 Dobřejovice, zastoupeným
– předsedou spolku, o
poskytnutí informace ze dne 9. 12. 2020 takto:
Žádost žadatele
, se sídlem L
, 251 00 Dobřejovice o poskytnutí
informace ze dne 9. 12. 2020 se dle § 15 odst. 1 InfZ se v celém rozsahu
o d m í t á.
Odůvodnění:
Obec Dobřejovice jako povinný subjekt konstatuje, že požadované informace již byly žadateli
opakovaně poskytnuty, a to konkrétně na žádost ze dne 14. 10. 2020 v odpovědi povinného
subjektu ze dne 29. 10. 2020 vedené pod č.j. 00870/2020/OUDB/MSk, a následně žádosti ze dne 9.
11. 2020 a v odpovědi povinného subjektu ze dne 23. 11. 2020 vedené pod č.j.
00936/2020/OUDB/MSk.
Z výše uvedeného důvodu má povinný subjekt za to, že opakované žádosti o poskytnutí informací,
které již byly poskytnuty (byť nepatrně formulačně pozměněné), lze zamítnout. Pokud na základě
žádosti o poskytnutí informace byla již žadateli poskytnuta informace, nic sice nebrání žadateli,
aby podal žádost novou, byť i obsahově shodnou, nicméně má povinný subjekt za to, že dotyčná
informace již byla poskytnuta, je oprávněn tuto žádost z tohoto důvodu zamítnout (47).

47) Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004 č. j. 5 A 65/2002-33

K celé věci je třeba dodat, že zákonnost procesu Změny č. 2 Územního plánu Dobřejovic, ke
kterému směřují vaše opakované žádosti o informace byl přezkoumán Krajským soudem v Praze
na základě vašeho návrhu na zrušení části OOP č.1/2019/OOP – změny č. 2 územního plánu
Dobřejovice – vydaného usnesením Zastupitelstva obce Dobřejovice č. 2019/14/05 ze dne
12.12.2019 a Krajský soud tento váš návrh Rozsudkem ze dne 11. 9. 2020 zamítl.
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Povinný subjekt si je vědom, že právo na informace je významným politickým právem chráněným
Ústavou České republiky, avšak stejně jako každá ústavně chráněná hodnota, není bezbřehé. Právo
každého požadovat od subjektů veřejné moci poskytnutí informace nesmí přerůst k šikaně ať už
celého úřadu či jeho jednotlivých zaměstnanců. Nesmí být ani prostředkem k uspokojování
zlomyslné zvědavosti a už vůbec ne nástrojem msty v mezilidských vztazích. Takovéto zneužití
výkonu politického práva nepožívá ochrany, a byť to zákon o svobodném přístupu k informacím
výslovně neupravuje, lze z tohoto důvodu poskytnutí informace odmítnout.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím Obecního úřadu Dobřejovice, a to ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.
V Dobřejovicích dne 18.12.2020

S pozdravem

……………………………………………………….
Martin Sklenář
starosta
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“

Martin Sklenář

Obec Dobřejovice

Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice
IČ: 00240141, DIČ: CZ00240141
tel.: 323 637 112, mob.: 725 021 828
e-mail: starosta@dobrejovice.cz
Komerční banka, a.s. Havlíčkova 13, Praha 1
číslo účtu: 6122201/0100

Obecní úřad

2020.12.18 09:47:51

Signer:

CN=Martin Sklenář
tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184
C=CZ
O=Obec Dobřejovice
e-mail: urad@dobrejovice.cz
2.5.4.97=NTRCZ-00240141
Úřední hodiny:
Public key:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00 RSA/2048 bits
www.dobrejovice.cz

