Obecní úřad Hodějice

Hodějice 41, 684 01
starosta@hodeiíce.cz, mobíl: 724186 625, datová schránka : xs4bizz

č. .1... 2-]2n:2

DU7U30P05TVB

Hodějice 14.4.2022

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Hodějice posoudil žádost žadatele o poskytnuti` informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
při'stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informačni' zákon"), doručené dne

13.4.2022, vedenou pod č.j. 272/22 a dle § 15 odst.1 informačni'ho zákona a § 67 a násl. zákona č.

500/2004 Sb., správni' řád, ve zněni' pozdějších předpisů, rozh odl takto :
Žádost žad@tele
' o poskytnutí informací dle informačního zákona, doručené dne 13.4.2022 vedenou pod č.j.

272/22 v souladu s § 15 odst.1 informačního zákona, se odmítá.

Odůvodnění
Dne 13.4.2022 obdržel Obecní úřad Hodějice žádost žad3tele
J (dále jen „žadatel"), o poskytnuti' informací dle

informačni'ho zákona, doručené dne 13.4.2022 vedenou pod č.j. 272/22 (dále jen „žádost"), ve které

je požadováno (citace):

1. Je státnímu za`tupitelst`'í ziiámo. že v-roce 1932-1933 byl na LTki.a.iině uinělc

zpť\i`obený v}'hla7.o`'ací hla(lomor` při ktei.ém zemře]}' milion}' Ukrajinců'.'
Ve zki-atc`e se dá konst{`to\'{it podle všech dos(upných lmtorických i)ramenů` že

tento hladomtir byl řízcný židem Lazarem Kagano`'ičem a jeho zi`ůdnou
židovskou bandou. Je tedy zakázáno \-yjadi.o\'at i podporu a uznání židům či
ži.lo`.skému státu lzrael či žido`'skí'm i}řed.ta`'itelůin? Bude t€dy \'}'jádření

::::t::nd]Př::gnž[ift:`pt:á:e;Žřezíí°:[:`tsápna}'ctLazť=í':[[.`eý`:`n[é°hrča;::'u\;rzt'č]]mým"

2. Jc p`ivoleiio \y`iadřovar uziiání žido`.ské guerille. která si v rocc 2014 na
Ukrajině opěi zcela zločinn}'-m a nezákonn}''m zi)úsobem ste.iiiě jako \'
ČeL`háL`h uzui.po`'ala moi` a dopi`iišiěk` `e taktéž podobně jako `' Čei`hách a v
dalších zemích děsi`?'.ch zločinů pi.oti li(lskosti na slovansk}'Tch ob}.`.atelích.

tedy konkrétiiě m Uki.ajině zločinů proti etnickým `lovaiiským Ukrajincům
nebo etnickým Rusům? Budou .iakoby nči oko Č`eské orgány` ve skliteč`nosti
orgány VOZu, zkoimiai také tato vy.íádřeni' obdivu a podpoi.} této židovské

guei`ille pro podezř.ení ze si}áchání trestného činu?

(konec citace).

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona ,,pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti., nevyhoví,

vydá ve lhůtě pro vyři'zení žádosti. rozhodnutí o odmi'tnutí žádosti, případně o c)dmítnutí části
žádosti``.

Podle § 3 odst. 3 informačního zákona se informací pro účelv tohoto zákona rozumíjakýkoliv obsah

nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu

na

listině,

záznamu

uloženého

v

elektronické

podobě

nebo

záznamu

zvukového,

obrazového nebo audiovizuálního.
Povinný subjekt prověřil existenci informací požadovaných v žádosti, přičemž přl tomto šetření bylo

zjištěno, že povinný subjekt nemá

informačního

zákona

(takové

k dispozici

informace

u

požadované

povinného

informace ve smyslu

subjektu

neexistují).

§ 3 odst. 3

Přitom

povinnému

subjektu ani ze žádného právního předpisu nevyplývá povinnost vytvářet a vést takové informace.

Formulace žádosti vede k požadavku na vytvoření nové informace. Podle § 2 odst. 4) informačni'ho

zákona povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnut`' a vytváření
nových infoímací.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá k dispozici žadatelem požadované informace ve smyslu §
3 odst. 3 informačního zákona, a není ani povinen takovéto informace mi't, nezbývá než konstatovat,
že jsou v daném při'padě od povinného subjektu požaclovány (reálně) neexistuji'cÍ lnformace, které již

ztéto jejich

povahy

nelze

(fakticky)

vydat,

resp.

žádosti

žadatele

nelze

vyhovět.

Vzhledem

k uvedenému tak obecni' úřad ... s odkazem na § 15 odst. 1 informačního zákona a ve smyslu
příslušné soudní judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 23/2010-61 ze

dne 22.09.2010) rozhodl o odmítnutí žádosti, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst.1 informačni'ho zákona, a v souladu s § 83 odst.1 zál(ona č.

S00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnuti' odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvi'm Obecního úřadu

Hodějice, Hodějice 41. Lhůta pro podáni' odvolání počíná běžet ode dne následujíci'ho po dni doručení

tohoto rozhodnuti`.
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