
1

         Obecní úřad Předboj
           Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy

Tel./fax.: 315 682 901                  www.predboj.cz                  podatelna@predboj.cz                 IČ: 00240630

Č. j.: 1739/21/OÚ
Spis zn.: 1669/21/OÚ
Vyřizuje: Mgr. Šárka Kocourková
V Předboji dne 13.12.2021
Počet stran dokumentu: 2

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 č.j. 1669/21/OÚ

(dále jen „žadatel“), 
ze dne 1. 12. 2021 o poskytnutí informace týkající se výzev k odstaveným vozidlům bez 
platné technické kontroly (dále jen „žádost“), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ

ČÁSTEČNĚ ODMÍTÁ,

a to její části:
2. kdo ve tvaru jméno a příjmení případně název, identifikační číslo a sídlo bude taková 

vozidla odstraňovat z pozemních komunikací ve vlastnictví obce, neboť tyto 
informace neexistují a povinný subjekt by je musel nově vytvořit

3. na jaké místo ve tvaru obec, ulice budou taková vozidla odstavována, neboť tyto 
informace neexistují a povinný subjekt by je musel nově vytvořit

7. kdo ve tvaru jméno a příjmení případně název, identifikační číslo a sídlo bude 
odstraněná vozidla vydávat jejich provozovatelům, neboť tato informace neexistuje 
a povinný subjekt by ji musel nově vytvořit.

Odůvodnění:
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 1. 12. 2021 žádost žadatele, 
v níž žadatel žádá o poskytnutí informací týkajících se výzev k odstaveným vozidlům bez 
platné technické kontroly. Povinný subjekt informace částečně poskytl dne 13. 12. 2021, kdy 
na jednotlivé dílčí dotazy zcela anebo částečně odpověděl.
Na žádost o informaci „kdo ve tvaru jméno a příjmení případně název, identifikační číslo 
a sídlo bude taková vozidla odstraňovat z pozemních komunikací ve vlastnictví obce“, bylo 
částečně odpovězeno. Základní podmínkou pro poskytnutí informace je však v souladu s § 3 
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odst. 3 InfZ samotná existence požadované informace. Vzhledem k tomu, že doposud k žádné 
takové situaci nedošlo a odtahovou firmu nebylo třeba poptávat, nelze poskytnout její jméno, 
příjmení a případně název, identifikační číslo a sídlo, neboť tyto informace neexistují 
a povinný subjekt by je musel nově vytvořit (poptat odtahovou firmu pro případnou budoucí 
spolupráci, přestože za současných podmínek žádné auto odtáhnout nepotřebuje).
Také na žádost o informaci „na jaké místo ve tvaru obec, ulice budou taková vozidla 
odstavována“, bylo částečně odpovězeno. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo třeba 
odstavné, hlídané a 24 hod přístupné parkoviště zajišťovat, nelze poskytnout informaci 
o konkrétní obci a ulici, neboť neexistuje a povinný subjekt by musel tuto informaci nově 
vytvořit (poptat výše uvedené parkoviště, přestože za současných podmínek žádné auto 
odstavit nepotřebuje).
Taktéž informaci „kdo ve tvaru jméno a příjmení případně název, identifikační číslo a sídlo 
bude odstraněná vozidla vydávat jejich provozovatelům“, nelze poskytnout, protože 
neexistuje a povinný subjekt by ji musel nově vytvořit (poptat odstavné parkoviště, přestože 
za současných podmínek žádné auto odstavit nepotřebuje).

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací 
částečně ve výše uvedeném rozsahu 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:

povinný subjekt do spisu 


