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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 10. 12. 2021 o poskytnutí informace „1. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že je to 
právě žadatel, který se měl prohánět v automobilu,
2. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že se měl žadatel prohánět v automobilu proto, aby 
mohl uplatnit právo na informace, když zcela postačí chvíli stát u kteréhokoliv informativního 
radaru a vyfotografovat soustavné překračování rychlosti,
3. dále požaduji vysvětlení věty „dokázal vedení obce jeho neschopnost“, z uvedené věty není 
zřejmé, jestli chce žadatel dokázat neschopnost vedení obce, o což zcela jistě usilovat nemusí, 
nebo to má znamenat, že je to právě žadatel, který je neschopný, 
4. dále požaduji předložení důkazu o tom, že je to právě žadatel, který svým počínáním měl 
ohrozit kohokoliv jiného“ (dále jen „žádost“), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ

ODMÍTÁ,

a to v její části
„1. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že je to právě žadatel, který se měl prohánět v 
automobilu,
2. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že se měl žadatel prohánět v automobilu proto, aby 
mohl uplatnit právo na informace, když zcela postačí chvíli stát u kteréhokoliv informativního 
radaru a vyfotografovat soustavné překračování rychlosti,
4. dále požaduji předložení důkazu o tom, že je to právě žadatel, který svým počínáním měl 
ohrozit kohokoliv jiného“, neboť v případě 
ad 1, 2 se jedná o dotaz na názor,
ad 4 Obecní úřad Předboj takovou informací nedisponuje.

Odůvodnění:
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 10. 12. 2021 žádost žadatele, 
v níž žadatel žádá o poskytnutí informace
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„1. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že je to právě žadatel, který se měl prohánět v 
automobilu,
2. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že se měl žadatel prohánět v automobilu proto, aby 
mohl uplatnit právo na informace, když zcela postačí chvíli stát u kteréhokoliv informativního 
radaru a vyfotografovat soustavné překračování rychlosti,
3. dále požaduji vysvětlení věty „dokázal vedení obce jeho neschopnost“, z uvedené věty není 
zřejmé, jestli chce žadatel dokázat neschopnost vedení obce, o což zcela jistě usilovat nemusí, 
nebo to má znamenat, že je to právě žadatel, který je neschopný, 
4. dále požaduji předložení důkazu o tom, že je to právě žadatel, který svým počínáním měl 
ohrozit kohokoliv jiného“.

V části žádosti „1. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že je to právě žadatel, který se měl 
prohánět v automobilu, 2. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že se měl žadatel prohánět v 
automobilu proto, aby mohl uplatnit právo na informace, když zcela postačí chvíli stát u 
kteréhokoliv informativního radaru a vyfotografovat soustavné překračování rychlosti“ se 
jedná o dotaz na názory. Povinný subjekt netvrdí, že se žadatel dopustil nezákonného jednání, 
resp. jasně uvádí, že „přílohy žádosti nelze považovat za důkaz“, což v téže větě dále 
podtrhuje užitím slova „pokud“. 

Základní podmínkou pro poskytnutí informace je v souladu s § 3 odst. 3 InfZ samotná 
existence požadované informace, přičemž však povinný subjekt takovou informaci nemá 
k dispozici.
Žádný výstup dat ze zařízení ze dnů 25. a 26. 11. neexistuje, zařízení bylo dodavatelem pouze 
připojeno a testováno. Žadatel se tohoto výstupu, nyní pod označením „důkaz“, dožaduje 
opakovaně, ačkoli mu toto musí být a je známo již z odůvodnění rozhodnutí povinného 
subjektu č. j. 1628/21/OÚ ze dne 6. 12. 2021. 

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Předboj tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu „1. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že je to právě žadatel, který se 
měl prohánět v automobilu,
2. jak povinný subjekt dospěl k závěru, že se měl žadatel prohánět v automobilu proto, aby 
mohl uplatnit právo na informace, když zcela postačí chvíli stát u kteréhokoliv informativního 
radaru a vyfotografovat soustavné překračování rychlosti,
4. dále požaduji předložení důkazu o tom, že je to právě žadatel, který svým počínáním měl 
ohrozit kohokoliv jiného“ 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


