OBECNÍ ÚŘAD DOBŘEJOVICE
Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice

Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
IDDS:

00365/2019/OUDB/MSk
Martin Sklenář
725 021 828
starosta@dobrejovice.cz
n7ua9vb

Rozhodnutí o odmítnutí části 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 ing. Jiřího Kappela, trvale bytem Lipová 180,
251 00 Dobřejovice o poskytnutí informace ze dne 6. 6. 2019 takto:
Žádost žadatele
trvale bytem
o poskytnutí
informace ze dne 6. 6. 2019 se dle § 15 odst. 1 InfZ v té části, v níž je požadováno poskytnutí
podkladů pro jednání, všech následujících zastupitelstev pro r. 2019 a 2020 v rozsahu a termínech,
kdy jsou odesílány zastupitelům
o d m í t á.
Odůvodnění:
Žadatel se ve své žádosti ze dne 6. 6. 2019 splňující veškeré požadavky kladené zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také InfZ),
domáhal poskytnutí podkladů a dokumentů pro jednání zastupitelstva, které se bude konat dne
13. 6. 2019 v rozsahu, ve kterém je dostávají zastupitelé a dále podkladů pro jednání všech
následujících zastupitelstev pro r. 2019 a 2020 v rozsahu a termínech, kdy jsou odesílány
zastupitelům.
Žádost je souladná se zákonem bezesporu v té části a v termínu podání žádosti, v jaké jsou
požadovány podklady a dokumenty pro jednání zastupitelstva, které se bude konat 13. 6. 2019
v rozsahu, ve kterém je dostali zastupitelé. Z tohoto důvodu byly také podklady a dokumenty pro
jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13. 6. 2019 v rozsahu, ve kterém je dostávají
zastupitelé poskytnuty.
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To však nemůže platit o části žádosti týkající se poskytnutí podkladů pro jednání všech
následujících zastupitelstev pro r. 2019 a 2020 v rozsahu a termínech, kdy jsou odesílány
zastupitelům. Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 4. „Povinnost poskytovat informace se netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“, je zřejmé, že informační
povinnost povinného subjektu se může vztahovat pouze k informacím reálně existujícím a nezbylo,
než v této části žádost v souladu s § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítnout.
Přestože má povinný subjekt za to, že právě uvedený důvod je pro částečné odmítnutí žádosti
dostatečným, nad jeho rámec podotýká, že navrhované řešení žadatele na uveřejňování
pracovních podkladů a materiálů zastupitelů na úředních stránkách obce není v naší obci obvyklé.
Povinný subjekt si také nemohl nevšimnout, že právě žadatel je bývalým místostarostou a
starostou obce Dobřejovice a ani v době jeho funkčního období obec pracovní podklady
zastupitelů nikde nezveřejňovala.
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 19.06.2019

S pozdravem

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

Martin Sklenář
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