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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 

  

Městský úřad Český Brod (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
rozhodl o žádosti (dále jen „žadatel“) 
doručené povinnému subjektu dne 06.02.2023, vedené pod č. j. MUCB  7801/2023, 
 

takto: 
 

žádost žadatele o poskytnutí informací se podle ustanovení § 15 odst. 1, v návaznosti na § 2 odst. 4 
a § 11b InfZ odmítá. 

 
Odůvodnění:  
Povinný subjekt obdržel dne 06.02.2023 žádost žadatele, o poskytnutí informací podle InfZ 
v následujícím znění: 
 
Vážení,  
ve věci vašeho příkazu, který byl doručen do datové schránky naší společnosti dne 30.1.2023, tímto 
podávám v řádné lhůtě blanketní odpor.  
Současně si Vás za využití vhodného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o 
zaslání kopie části spisu, konkrétně dokument/dokumenty Policie České republiky: foto z měřiče, 
protokol-předání správnímu orgánu.  
V náležité úctě, 

 
V žádosti jsou uváděny dva požadavky.  
Požadavek věty první byl předán k vyřízení oprávněné úřední osobě ve věci řízení ohledně přestupku 
sp.zn
 
Požadavek věty druhé je vyřizován v souladu s InfZ. 
Žádost žadatele o poskytnutí informací se podle ustanovení § 15 odst. 1, v návaznosti na § 2 odst. 4 a 
§ 11b InfZ odmítá. 
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Dle § 2 odst. 4 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, které se týkají dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
Dle § 11b InfZ „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou 
informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt 
může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný 
subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“ 
 
V tomto konkrétním případě se jedná o neexistující informaci a jsou kumulativně splněny obě 
podmínky dané § 11b InfZ. 
Jelikož žadatel požaduje poskytnutí konkrétně dokumentů od Policie České republiky: foto z měřiče, 
protokol-předání správnímu orgánu, musí povinný subjekt konstatovat, že tyto konkrétní dokumenty 
nemá, vysloveně neexistují. A zároveň povinný subjekt nemá povinnost tyto dokumenty mít, jelikož 
tento konkrétní přestupek nebyl oznámen Policií České republiky. 
Jak vyplývá ze spisové dokumentace přestupku není součástí spisu 
žádný dokument od Policie České republiky, tudíž ani neexistuje a proto také neexistuje protokol o 
předání správnímu orgánu.  
 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 
prostřednictvím Městského úřadu Český Brod. 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 

          Bc. Tereza Burešová v. r.    
                                                                                                                            oprávněná úřední osoba 
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