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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 a v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 
Středočeského kraje ze dne 4. 1. 2022, č. j. 001150/2022/KUSK, sp. zn. 
SZ_142973/2021/KUSK, o žádosti

(dále jen „žadatel“),
ze dne 22. 10. 2021 o poskytnutí informace „1) 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 včetně 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 zajišťovat 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 konkrétní 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 konkrétní důvody odůvodňují vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt 
instalace radarů, které budou řidiče pouze informovat o jejich aktuální rychlosti bez možného 
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. 1 InfZ

ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ,

a to v rozsahu anonymizovaných údajů v dokumentech poskytnutých žadateli jako přílohy 
sdělení č. j. 1703/21/OÚ ze dne 6. 12. 2021.

Odůvodnění:
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 22. 10. 2021 žádost žadatele, 
v níž žadatel mj. žádá o poskytnutí informace
„10) z občasníku na straně 3 vyplývá, že povinný subjekt bude mít radary – poskytnout 
veškeré podklady k projektu instalace radarů včetně případných faktur, které byly nebo budou 
uhrazeny v souvislosti s projektem;“.

Žádostí žadatel požádal povinný subjekt o poskytnutí informací: „1) 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 včetně případných faktur, které byly nebo budou 
uhrazeny v souvislosti s projektem;
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 zajišťovat 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 konkrétní 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 konkrétní důvody odůvodňují vynaložení téměř jednoho milionu korun na projekt 
instalace radarů, které budou řidiče pouze informovat o jejich aktuální rychlosti bez možného 
postihu;
24) kdo ve tvaru jméno a příjmení měl nápad provést instalaci informačních radarů o aktuální 
rychlosti řidičů v obci Předboj.“.

Povinný subjekt zaslal žadateli dne 8. 11. 2021 e-mailem sdělení o prodloužení lhůty k 
vyřízení žádosti dle § 14 odst. 7 písm. b) InfZ z důvodu vyhledávání a sběru objemného 
množství informací oddělených a odlišných v jedné žádosti.

Dne 16. 11. 2021 odeslal povinný subjekt pod č. j. 1454/21/OÚ oznámení o požadované 
úhradě ve výši 231,- Kč za 70 stran kopií (2,- Kč/str.) a nákladů na poštovné ve výši 91,- Kč, 
tedy celkem 231,- Kč.



Žadatel podal dne 18. 11. 2021 e-mailem stížnost na postup s tím, že jeho žádost nebyla ve 
lhůtě 15 dnů vyřízena. Stížnost zaslal žadatel téhož dne na vědomí Krajskému úřadu 
Středočeského kraje.

Povinný subjekt postoupil stížnost Krajskému úřadu Středočeského kraje pod č. j. 
1590/21/OÚ ze dne 22. 11. 2021 s vyjádřením, že stížnost je neoprávněná, povinný subjekt ve 
lhůtě postupoval dle § 14 odst. 7 InfZ a v prodloužené lhůtě odeslal poštou výzvu k úhradě 
nákladů č. j. 1454/21/OÚ ze dne 16. 11. 2021. Skutečnost, že výzva ke dni postoupení spisu 
nebyla žadateli doručena, nemá na včasnost vyřízení vliv.

Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím č. j. 149922/2021/KUSK ze dne 2. 12. 2021 
postup povinného subjektu potvrdil, protože povinný subjekt odpověď odeslal e-mailem v 
poslední den lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace, která uplynula dne 8. 11. 2021, neboť 
dne 6. 11. 2021 byla sobota, a lhůta se proto posunuje do nejbližšího pracovního dne, 
informaci o prodloužení lhůty a v této prodloužené lhůtě žadateli odeslal dne 16. 11. 2021 
výzvu k úhradě nákladů. Skutečnost, že ke dni postoupení stížnosti nebyla výzva žadateli 
doručena, nehrála v posouzení splnění lhůty žádnou roli.

Povinný subjekt zaslal žadateli dne 6. 12. 2021 pod č. j. 1703/21/OÚ informace k jednotlivým 
bodům žádosti vč. příloh s výjimkou bodů 14), 19), 21), 22) a 23) žádosti, a pod č. j. 
1704/21/OÚ rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v bodě 14) žádosti z důvodu, že 
takovou informací nedisponuje a žadatel požaduje na novou informaci, v bodech 19) a 23) 
žádosti z důvodu dotazů na názor a v bodech 21) a 22) žádosti z důvodu, že takovou 
informací nedisponuje.

Proti poskytnuté informaci podal žadatel dne 11. 12. 2021 stížnost, ve které uvedl, že 
poskytnuté dokumenty v přílohách jsou v některých případech duplicitní, což mělo vliv na 
výpočet částky k úhradě, a proto požaduje přepočet částky a vrácení přeplatku, dále uvedl, že 
byla provedena anonymizace dokumentů, ale nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí těchto 
údajů, k bodu 17) žádosti povinný subjekt neodpověděl na položený dotaz a nevydal 
rozhodnutí o odmítnutí informace, k bodům 19) a 23) žádosti se dostatečně nevyjádřil a 
nedostatečně je odůvodňoval i v odůvodnění rozhodnutí. Stížnost zaslal žadatel na vědomí 
Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Povinný subjekt stížnost ze dne 11. 12. 2021 se spisovým materiálem postoupil Krajskému 
úřadu Středočeského kraje pod č. j. 1774/21/OÚ ze dne 20. 12. 2021 s vyjádřením, proč 
považuje v jednotlivých bodech stížnost za neoprávněnou. Krajský úřad Středočeského kraje 
přezkoumal předložené dokumenty a konstatoval, že stížnost je oprávněná pouze v rozsahu 
nevydání rozhodnutí o anonymizaci údajů v poskytnutých dokumentech, ve zbytku oprávněná 
není, a uložil povinnému subjektu v dalším řízení přehodnotit rozsah provedené anonymizace 
dokumentů, případně poskytnout opakovaně jinak anonymizované dokumenty, v každém 
případě vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, a to do 15 dnů od doručení 
rozhodnutí ze dne 4. 1. 2022, č. j. 001150/2022/KUSK, sp. zn. SZ_142973/2021/KUSK.

Povinný subjekt přehodnotil rozsah provedené anonymizace dokumentů a konstatuje, že 
anonymizace byla provedena v souladu s § 8a InfZ, neboť podle cit. ust. informace týkající se 
osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt 
poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Ochranu osobních 
údajů upravují zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně 



fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Správce osobních údajů může osobní údaje zpracovávat a předávat jiné osobě pouze za 
podmínek stanovených v těchto předpisech. Vzhledem k tomu, že výše specifikované 
informace požadované v žádosti pod bodem 10), resp. poskytnuté podklady k projektu 
instalace radarů, obsahují osobní údaje a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle 
právních předpisů upravujících jejich ochranu, rozhodl povinný subjekt o částečném 
odmítnutí žádosti v rozsahu anonymizace osobních údajů tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí.

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: 

povinný subjekt do spisu


