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ROZIIODNUTÍ

Obecní úřad předboj jako povinný subjekt dle § 2 odst. l 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

(dále jen ,,žadatel"),
ze dne 22. 10. 2021 o poskytnutí informace ,,l) kolik výtisků předbojských zpráv
(říjen 2021) bylo vytištěno a kdo ve tvaru jméno a příjmení či název, identifikační číslo a
sídlo provedl tisk;
2) jaké náklady v KČ vznikly tiskem všech občasníků PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen
2021);
3) jaké náklady vznikly na použitý papír všech občasníků PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen
2021);
4) proč jsou tyto občasníky vkládány do domovních schránek, bez souhlasu vlastníků;
5) zda jsou v souvislosti s doručováním všech občasníků PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen
2021) rozlišováni obyvatelé např. přednostně je doručováno osobám v důchodovém věku,
které nemusejí mít nebo nechtějí využívat internet;
6) proč jsou PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁVY (říjen 2021) vkládány do poštovních schránek ,
občanů, kteří prokazatelně využívají webové stránky obce předboj a mohou si občasník
přečíst online;
7) kolik všech občasníků PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen 2021) bylo vloženo do
poštovních schránek v obci předboj;
8) kdo ve tvaru jméno a příjmení roznesl a vkládal všechny občasníky PŘEDBOJSKÝCH
ZPRÁV (říjen 2021) do poštovních schránek a jaké náklady vznikly na provedení této služby
občanům;
9) kdo všechno ve tvaru jméno a příjmení má možnost přispívat články do občasníku
PŘEDBOJSKÉ ZPRÁVY;
10) z občasníku na straně 3 vyplývá, že povinný subjekt bude mít radary - poskytnout veškeré
podklady k projektu instalace radarů č. Případných faktur, které byly nebo budou uhrazeny v
souvislosti s projektem;
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11) poskytnutí kopie nebo odkazu na jednání zastupitelstva, kde byl projekt instalace radarů
schválen;
12) jaký je předpokládaný dopad projektu instalace informačních radarů;
13) zda byla v souvislosti s projektem instalace radarů provedena nebo využita nějaká studie
či zkušenosti s využitím takového opatření ve vztahu k bezpečnosti v provozu na pozemních
komunikacích;
14) jaké náklady za jeden rok vzniknou na provoz dvou informačních radarů, které budou
připojeny k elektrické síti a jaké roční náklady vzniknou na provoz a údržbu všech radarů;
15) kdo ve tvaru jméno a příjmení nebo název, identifikační číslo a sídlo bude provádět
údržbu výše uvedených radarů;
16) název programu, který bude zajišt'ovat přenos dat do systému Obecní policie;
17) kdo ve tvaru jméno a příjmení nebo název, identifikační číslo a sídlo bude mít přístup k
datům o průjezdech vozidel;
18) jaké konla'étní údaje bude zařízení uchovávat;
19) proč byla zvolena právě možnost instalace obyčejných informativních radarů, které nikdo
nerespektuje namísto skutečných radarů, které jsou využívány v jiných obcích obdobné
velikosti jako povinný subjekt;
20) jak budou shromážděná data z radarů dále využívána;
21) kopii výstupu dat z předmětných radarů;
22) kolik přestupků týkajících se překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci předboj bylo
zjištěno od 1.1.2021 do 22.10.2021;
23) jaké koda'étní důvody odůvodňují vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt
instalace radarů, které budou řidiče pouze infoi'niovaí o jejich aktuáhú rychlosti bez niožného
postihu;
24) kdo ve tvaru jméno a příjmení měl nápad provést instalaci informačních radarů o aktuální
rychlosti řidičů v obci předboj." (dále jen ,,žádost"), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. l InfZ

ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ,

a to její části
,,14) jaké náklady za jeden rok vzniknou na provoz dvou informačních radarů, které budou
připojeny k elektrické síti a jaké roční náklady vzniknou na provoz a údržbu všech radarů;
19) proč byla zvolena právě možnost instalace obyčejných informativních radarů, které nikdo
nerespektuje namísto skutečných radarů, které jsou využívány v jiných obcích obdobné
velikosti jako povinný subjekt;
21) kopii výstupu dat z předmětných radarů;

, ,22) kolik přestupků týkajících se překoCení nejvyšší dovolené rychlosti v obci Předboj bylo
zjištěno. od 1.1.2021 do 22.10.2021;
23) jaké konkrétní důvody odůvodňují vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt
instalace radarů, které budou řidiče pouze informovat o jejich aktuální rychlosti bez možného
postihu;", neboť' v případě
ad 14), 21), 22) Obecní úřad předboj takovou informací nedisponuje,
ad 14) je požadována nová informace,
ad 19), 23) se jedná o dotaz na názor.

Odůvodnění:
Obecní úřad předboj (dále také ,,povinný subjekt") obdržel dne 22. 10. 2021 žádost žadatele,
v níž žadatel mj. žádá o poskytnutí informace
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,,14) jaké náklady za jeden rok vzniknou na provoz dvou informačních radarů, které budou
připojeny k elektrické síti a jaké roční náklady vzniknou na provoz a údržbu všech radarů;
21) kopii výstupu dat z předmětných radarů;".

Základní podmínkou pro poskytnutí informace je v souladu s § 3 odst. 3 InfZ samotná
existence požadované informace, přičemž však povinný subjekt takovou informaci nemá ani
ke dni vydání tohoto rozhodnutí k dispozici.
Přesné náklady nelze zejm. s ohledem na nestabilitu cen elektřiny stanovit. Podobně cena
servisních služeb nezávisí pouze na pravidelném servisu, ale rovněž na nepředvídatelných
okolnostech, např. záměrné poškození zařízení vandaly. Kromě toho by se v takovém případě
jednalo o vytváření nové informace.
Žádný výstup dat ze zařízení zatím neexistuje, zařízení je dodavatelem pouze připojeno a
testováno. ,

Pokud se týká žádosti v části ,,22) kolik přestupků týkajících se překročení nejvyšší dovolené
rychlosti v obci předboj bylo zjištěno od 1.1.2021 do 22.10.2021;", není v kompetenci
povinného subjektu zjišt'ovat uvedené přestupky ani není jeho povinností vést takovou
statistiku. Žadatel nechť se obrátí na Obecní policii Líbeznice a/nebo Policii České republiky,
které v obci provádějí měření rychlosti projíždějících vozidel.

V částech žádosti ,,19) proč byla zvolena právě možnost instalace obyčejných info11nativních
radarů, které nikdo nerespektuje namísto skutečných radarů, které jsou využívány v jiných
obcích obdobné velikosti jako povinný subjekt;" a ,,23) jaké konh'étní důvody odůvodňují
vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt instalace radarů, které budou řidiče pouze
informovat o jejich aktuální rychlosti bez možného postihu;" se jedná o dotaz na názory,
navíc se jedná ze strany žadatele o spekulaci, když žadatel předjímá nemožnost využití
výstupu ze zařízení k veřejnému prospěchu, jímž není jen postih řidičů překračujících
rychlost, jak se žadatel mylně domnívá, ale rovněž např. zklidnění provozu na pozemních
komunikacích, sběr dat pro různá dopravní opatření apod. Je možné, že na žadatele zařízení
pozitivní vliv mít nebude, žadatel však není jediným ani typickým či typizovaným
představitelem veřejnosti.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad předboj tak, že žádost o poskytnutí
informací v rozsahu ,,14) jaké náklady za jeden rok vzniknou na provoz dvou informačních
radarů, které budou připojeny k elektrické síti a jaké roční náklady vzniknou na provoz a
údržbu všech radarů;
19) proč byla zvolena právě možnost instalace obyčejných informativních radarů, které nikdo
nerespektuje namísto skutečných radarů, které jsou využívány v jiných obcích obdobné
velikosti jako povinný subjekt;
21) kopii výstupu dat z předmětných radarů; '
22) kolik přestupků týkajících se překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci předboj bylo
zjištěnO od 1.1.2021 do 22.10.2021;
23) jaké konkrétní důvody odůvodňují vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt
instalace radarů, které budou řidiče pouze informovat o jejich aktuální rychlosti bez možného
postihu;" odmítl.
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' 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.
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ObdrŽí:

povinný subjekt do spisu
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