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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 11. 12. 2021 o poskytnutí informace „1) z poskytnuté informace vyplývá, že bylo 
vytištěno 510 výtisků občasníků PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen 2021) (dále jen „výtisky“) 
a 492 byla vloženo do schránek, proč nedošlo k předání zbylých výtisků, co se s nimi stalo,
2) kolik schránek pro doručování je k dispozici v obci Předboj, 
z poskytnuté informace dále vyplývá, že výtisky po obci Předboj roznesla dcera místostarosty 
obce pana Mgr. Radka Soběslavského, Barbora Soběslavská, která za tuto službu dostala 1 
476 Kč, v souvislosti s touto informací dále žádám o informace,
3) jak dlouho roznášela Barbora Soběslavská výtisky v hodinách,
4) na základ čeho byla vypočtena celková odměna za roznos výtisků,
5) byla s Barborou Soběslavskou sepsána smlouva o provedení služby, případně jaká, co bylo 
jejím obsahem a byl tento příjem zdaněn, 
6) byla v souvislosti s nabídkou roznosu výtisků zveřejněna výzva pro zájemce o roznos, 
případně odkaz na tuto výzvu,
7) proč byla k roznosu určena právě Barbora Soběslavská, bylo více zájemců o tento roznos,
8) jestliže je Barbora Soběslavská nar. 2005 dcerou místostarosty pana Mgr. Radka 
Soběslavského byl řešen případný střet zájmů,
9) jaká je obvyklá cena za roznos např. dokumentů, letáků obdobných jako výše uvedené 
výtisky,
k otázce č. 14 povinný subjekt neuvedl úplnou informaci a současně nedostatečně odůvodnil 
její odmítnutí
10) jestliže nevíte, jaké roční náklady budou vynaloženy za provoz radarů, byla tedy uzavřena 
smlouva za téměř 1 000 000 Kč z rozpočtu obce, aniž byste věděli odhad ročních nákladů na 
jejich provoz, servis apod.,
11) je tedy postup popsaný v otázce č. 9 v souladu s hospodárným využíváním finančních 
prostředků obce Předboj,
12) je možné, že náklady na provoz radar budou ů obec Předboj stát další 1 000 000 Kč ročně,
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v souvislosti s dálkovým odesíláním zaznamenaných dat z radarů Obecní policii Líbeznice 
budou podle tarifu operátora účtovány další poplatky,
13) víte alespoň přibližně, kolik dat a za jakou částku ročně bude odesláno,
14) v souvislosti s odpovědí na otázku č. 24 se dále dotazuji, kdy bylo projednáno a 
schváleno, s uvedením odkazu na jednání zastupitelstva, konkrétní podoba o instalaci a 
celkové ceně za informativní radary“ (dále jen „žádost“), takto:

Žádost žadatele se dle § 15 odst. 1 InfZ

ODMÍTÁ,

a to v její části
„3) jak dlouho roznášela Barbora Soběslavská výtisky v hodinách“
14) v souvislosti s odpovědí na otázku č. 24 se dále dotazuji, kdy bylo projednáno a 
schváleno, s uvedením odkazu na jednání zastupitelstva, konkrétní podoba o instalaci a 
celkové ceně za informativní radary“, neboť 
Obecní úřad Předboj takovými informacemi nedisponuje.

Odůvodnění:
Obecní úřad Předboj (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 11. 12. 2021 žádost žadatele, 
v níž žadatel žádá o poskytnutí informace
„1) z poskytnuté informace vyplývá, že bylo vytištěno 510 výtisků občasníků 
PŘEDBOJSKÝCH ZPRÁV (říjen 2021) (dále jen „výtisky“) a 492 byla vloženo do schránek, 
proč nedošlo k předání zbylých výtisků, co se s nimi stalo,
2) kolik schránek pro doručování je k dispozici v obci Předboj, 
z poskytnuté informace dále vyplývá, že výtisky po obci Předboj roznesla dcera místostarosty 
obce pana Mgr. Radka Soběslavského, Barbora Soběslavská, která za tuto službu dostala 1 
476 Kč, v souvislosti s touto informací dále žádám o informace,
3) jak dlouho roznášela Barbora Soběslavská výtisky v hodinách,
4) na základ čeho byla vypočtena celková odměna za roznos výtisků,
5) byla s Barborou Soběslavskou sepsána smlouva o provedení služby, případně jaká, co bylo 
jejím obsahem a byl tento příjem zdaněn, 
6) byla v souvislosti s nabídkou roznosu výtisků zveřejněna výzva pro zájemce o roznos, 
případně odkaz na tuto výzvu,
7) proč byla k roznosu určena právě Barbora Soběslavská, bylo více zájemců o tento roznos,
8) jestliže je Barbora Soběslavská nar. 2005 dcerou místostarosty pana Mgr. Radka 
Soběslavského byl řešen případný střet zájmů,
9) jaká je obvyklá cena za roznos např. dokumentů, letáků obdobných jako výše uvedené 
výtisky,
k otázce č. 14 povinný subjekt neuvedl úplnou informaci a současně nedostatečně odůvodnil 
její odmítnutí
10) jestliže nevíte, jaké roční náklady budou vynaloženy za provoz radarů, byla tedy uzavřena 
smlouva za téměř 1 000 000 Kč z rozpočtu obce, aniž byste věděli odhad ročních nákladů na 
jejich provoz, servis apod.,
11) je tedy postup popsaný v otázce č. 9 v souladu s hospodárným využíváním finančních 
prostředků obce Předboj,
12) je možné, že náklady na provoz radar budou ů obec Předboj stát další 1 000 000 Kč ročně,
v souvislosti s dálkovým odesíláním zaznamenaných dat z radarů Obecní policii Líbeznice 
budou podle tarifu operátora účtovány další poplatky,
13) víte alespoň přibližně, kolik dat a za jakou částku ročně bude odesláno,



14) v souvislosti s odpovědí na otázku č. 24 se dále dotazuji, kdy bylo projednáno a 
schváleno, s uvedením odkazu na jednání zastupitelstva, konkrétní podoba o instalaci a 
celkové ceně za informativní radary“.

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. Povinnost poskytovat informace se netýká vytváření nových informací.

Dohoda o provedení práce byla s dotyčnou osobou uzavřena tak, že jí byla odměna vyplacena 
za výtisky doručené do poštovních schránek, resp. 3,- Kč za každý takový výtisk. Nebylo tedy 
nutné monitorovat přesnou dobu trvání roznosu. 

Pokud se týká dotazu „kdy bylo projednáno a schváleno, s uvedením odkazu na jednání 
zastupitelstva, konkrétní podoba o instalaci a celkové ceně za informativní radary“, bylo 
žadateli již sděleno, že projekt zakoupení radarů byl schválen Zastupitelstvem obce Předboj 
na zasedání dne 15. 12. 2020 v rámci rozhodování o návrhu rozpočtu na rok 2021. Další 
projednávání projektu již nebylo třeba, proto požadovaná informace neexistuje.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Předboj tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu „3) jak dlouho roznášela Barbora Soběslavská výtisky v hodinách“
14) v souvislosti s odpovědí na otázku č. 24 se dále dotazuji, kdy bylo projednáno a 
schváleno, s uvedením odkazu na jednání zastupitelstva, konkrétní podoba o instalaci a 
celkové ceně za informativní radary“ 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


