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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Obecní úřad Jirny, příslušný k rozhodování podle § 2 zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., kterou podal dne
1.2.2021 a upřesněnou dne 25.2.2021,
podle ustanovení § 15 ve spojení s § 14 odst. 5 o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal u Obecního úřadu Jirny dne
1.2.2021
se
ČásteČně odmítá

s tím, Že Obecní úřad Jirny odmítá poskytnutí informací
v bodu 6. předmětné žádosti ve znění ,,Vyčíslení a doložení veškerých příjmů, zejména pak
daňových, ze strany obce z ploch označených v územním plánu jako vl - plochy výroby a
skladování - lehký průmysl, za posledních pčt kalendářních let (tj. od roku 2016 do roku
2020)".
v bodu 7. předmětné žádosti ve znění ,,Vyčíslení a doložení veškerých nákladů či škod ze
strany obce z ploch označených v územním plánu jako vl - plochy výroby a skladování Telefon: 281 962 945
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lehký průmysl, za posledních pět kalendářních let (tj. od roku 2016 do roku 2020) a to včetně
veškerých škodlivých následků spojených s přímými i nepřímými emisemi a imisemi
souvisejícími s těmito plochami a provozem na nich."
v bodu 8. předmětné žádosti ve znění ,,Případně veškeré ostatní relevantní doklady vztahující
se k územnímu plánu obce."

Odůvodnění:

Písemnou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal u Obecního úřadu žadatel
, bylo
požadováno mj. poskytnutí informací dle bodu 6., bodu 7. a bodu 8. předmětné žádosti.
Obecní úřad Jirny se s obsahem žádosti seznámil, prostudoval ji a sdělením ze dne 8.2.2021
vyzval žadatele k upřesnění žádosti a bližní identifikaci požadovaného, neboť žádost
považoval za obecně formulovanou.
Žadatel ve svém sdělení označeném jako upřesnění a doplnění žádosti ze dne 25.2.2021 podal
stížnost a ve smyslu ustanovení § 16a odst. l písm. b) a C) zák č. 106/1999 Sb., mj. uvedl:
K bodu 6 své žádosti zdůvodnění proč by obec měla disponovat informacemi, a to zejména
z ohledem na daňovou stránku resp. příjmy obci plynoucí.
K bodu 7. své žádosti zejména odkazy a citace zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, zák. č. 63/2006
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nikoliv však jasnou specifikaci svého dotazu.
K bodu 8. své žádosti, že sdělení obce bere na vědomí s tím, že tuto část žádosti případně
upřesní. Vzhledem k tomu, že se tak do dnešního dne nestalo, tzn. nebylo ze strany žadatele
ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy tzn. do 8.3.2021 učiněno ničeho, žádost nebyla
upřesněna, rozhodl obecní úřad Jirny v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 5) písm. b) zák. Č.
106/1999 Sb. tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Obecní úřad postoupil stížnost dne 4.3.2021 Krajskému úřadu Středočeského kraje.
V návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22.3.2021 obecní
úřad Jirny přehodnotil obsah žádosti a to v bodě 6. a 7. žádosti a dospěl k závěru, že
požadovanými informacemi v Žádném požadovaném, či dostupném formátu nedisponuje.
Trvání na tom, aby byla neexistující informace poskytnuta, by mohlo vést k vytváření
informace nové, dosud neexistující, na což se ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.
povinnost poskytovat informace nevztahuje. Totéž se týká i poskytnutí informací o budoucích
platbách. V návaznosti na výše uvedené, tzn. z důvodu neexistence informací, ve smyslu § 3
odst. 3), neboť ve smyslu § 2 odst. 4 zák č. 106/1999 Sb., by se jednalo o vytváření nových
informací, rozhodl obecní úřad Jirny k bodu 6. a bodu 7. žádosti tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové
informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z
ustanovení § 15 odst. l výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti,
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byt' i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnuti ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u Obecního úřadu Jirny.

S pozdravem
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