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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

(dále jen „žadatel“),
ze dne 8. 12. 2021 o poskytnutí informace č.j.: 1721/21/OÚ: 
„1. kolik v Kč stála kompletní vánoční výzdoba (materiál a práce) v obci Předboj,
2. kolik v Kč stálo vánoční nazdobení stromu v obci Předboj na ulici Hlavní v centrálním 
parku,
3. o jaký typ, zna ku, konkrétní specifikaci použitého č osvětlení na stromu v obci Předboj na 
ulici Hlavní v centrálním parku se jedná,
4. kde a za kolik korun bylo osvětlení použité na stromu v obci Předboj na ulici Hlavní 
v centrálním parku zakoupeno,
5. kdo, ve tvaru jméno a příjmení případně název, identifikační číslo a sídlo, provedl 
nazdobení stromu v obci Předboj na ulici Hlavní v centrálním parku,
6. kdy byla vánoční výzdoba a nákup osvětlení schválena na zasedání zastupitelstva, případně 
uveďte odkaz na konkrétní záznam z jednání,
7. kolik případů překročení rychlosti v obci Předboj bylo zaznamenáno od instalace 
informativních radarů do dnešního dne tedy 8. 12. 2021, a který konkrétní radar vzhledem 
k jeho umístění zaznamenal nejvíce případů,
8. proč radary nezobrazují rychlost vozidla převyšující 100 km/h,“ 
(dále jen „žádost“), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ
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7. „kolik případů překročení rychlosti v obci Předboj bylo zaznamenáno od instalace 
informativních radarů do dnešního dne tedy 8. 12. 2021, a který konkrétní radar vzhledem 
k jeho umístění zaznamenal nejvíce případů“, neboť informace v současné chvíli neexistuje 
a Obecní úřad Předboj tudíž takovou informací momentálně nedisponuje.
 

Odůvodnění:

Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 8. 12. 2021 žádost 
č.j. 1721/21/OÚ žadatele, v níž žadatel mj. žádá o poskytnutí informace „7. kolik případů 
překročení rychlosti v obci Předboj bylo zaznamenáno od instalace informativních radarů do 
dnešního dne tedy 8. 12. 2021, a který konkrétní radar vzhledem k jeho umístění zaznamenal 
nejvíce případů“.

Základní podmínkou pro poskytnutí informace je v souladu s § 3 odst. 3 InfZ samotná 
existence požadované informace, přičemž však povinný subjekt takovou informaci nemá ke 
dni vydání tohoto rozhodnutí k dispozici. Zařízení je ve zkušebním provozu, dochází 
k realizaci jeho zprovoznění, je dodavatelem testováno, přenos dat není dosud plně funkční 
a finálně nastavený.  Záznamy o rychlosti bude mít k dispozici OP Líbeznice. OÚ Předboj 
žádné statistiky doposud neobdržel.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Předboj tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu „7. kolik případů překročení rychlosti v obci Předboj bylo zaznamenáno 
od instalace informativních radarů do dnešního dne tedy 8. 12. 2021, a který konkrétní radar 
vzhledem k jeho umístění zaznamenal nejvíce případů“ 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.
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