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ROZHODNUTÍ 
 
Obecní úřad Předboj jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PSČ 250 72 
(dále jen „žadatel“), 
ze dne 9. 8. 2021 o poskytnutí informace „bylo s obcí Předboj v roce 2021 zahájeno správní 
řízení z důvodu spáchání přestupku podvodu? Pokud ano, kdo toto správní řízení vede, pod 
jakým číslem jednacím a spisovou značkou. Dále v souvislosti s tímto případným správním 
řízením s obcí Předboj žádám o kopii vyrozumění od Policie ČR, kterým jste byli vyrozuměni 
o předání věci podezření ze spáchání přestupku podvodu k vyřízení Městu Odolena Voda, a 
kdy Vám bylo toto vyrozumění doručeno.“ (dále jen „žádost“), takto: 
 
Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ 
 

ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ, 
 
a to její část „Dále v souvislosti s tímto případným správním řízením s obcí Předboj žádám o 
kopii vyrozumění od Policie ČR, kterým jste byli vyrozuměni o předání věci podezření ze 
spáchání přestupku podvodu k vyřízení Městu Odolena Voda, a kdy Vám bylo toto 
vyrozumění doručeno.“, neboť Obecní úřad Předboj požadovaným dokumentem nedisponuje. 
 
Odůvodnění: 
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 9. 8. 2021 žádost žadatele, v 
níž žadatel mj. žádá o poskytnutí „kopie vyrozumění od Policie ČR, kterým jste byli 
vyrozuměni o předání věci podezření ze spáchání přestupku podvodu k vyřízení Městu 
Odolena Voda, a kdy Vám bylo toto vyrozumění doručeno.“. 
 
Základní podmínkou pro poskytnutí informace je v souladu s § 3 odst. 3 InfZ samotná 
existence požadované informace. 
 



Žadatel podal dne 25. 5. 2021 oznámení (evidované povinným subjektem pod č. j. 
648/21/OÚ; dále jen „oznámení“) na neznámého pachatele, který se mohl dopustit  
(i) trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a dále (ii) přestupku podle § 8 odst. 1 a 2 
bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Povinný subjekt, vzhledem k tomu, že 
není orgánem činným v trestním řízení ani příslušným k řízení o přestupcích, když 
projednávání přestupků v jeho územní působnosti projednává na základě veřejnoprávní 
smlouvy komisi pro projednávání přestupků města Odolena Voda, postoupil dne 31. 5. 2021 
oznámení pod č. j. 678/21/OÚ Obvodnímu oddělení policie ČR, obvodní oddělení Odolena 
Voda a dále městu Odolena Voda. O této skutečnosti informoval povinný subjekt žadatele 
dopisem zaslaným dne 1. 6. 2021 do datové schránky žadatele. 
 
Dle informací dostupných povinnému subjektu probíhá na základě oznámení přestupkové 
řízení vedené komisí pro projednávání přestupků města Odolena Voda. 
 
Povinný subjekt však neobdržel žádné „vyrozumění od Policie ČR, kterým jste byli 
vyrozuměni o předání věci podezření ze spáchání přestupku podvodu k vyřízení Městu 
Odolena Voda“ a vzhledem k tomu, že daný dokument nespadá do jeho působnosti, když není 
orgánem činným v trestním řízení, nemá ani povinnost takovým dokumentem disponovat. 
Žadatel, kterému je dobře známo, že jeho vlastní podnět byl povinným subjektem postoupen 
příslušným orgánům, se může se žádostí obrátit přímo na tyto orgány, tj. Policii ČR, obvodní 
oddělení Odolena Voda, a město Odolena Voda. 
 
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Předboj tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu „Dále v souvislosti s tímto případným správním řízením s obcí Předboj 
žádám o kopii vyrozumění od Policie ČR, kterým jste byli vyrozuměni o předání věci 
podezření ze spáchání přestupku podvodu k vyřízení Městu Odolena Voda, a kdy Vám bylo 
toto vyrozumění doručeno.“ odmítl. 
 
Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Obecního úřadu Předboj odvolání ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
Pavla Příšovská 
starostka 
 
 
 
 
Obdrží:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy 
povinný subjekt do spisu 


