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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Hodějice posoudil žádost žadatele

bytem:

; trvale

o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,informační zákon"), doručené dne

19.4.2022, vedenou pod č.j. 281/22 a dle § i5 odst. i informačni'ho zákona a § 67 @ násl. zákona č.

500/2004 Sb„ správni' řád, ve znění pozdějši'ch předpisů, rozhod 1 takto:

Žádost žadatele
/ o poskytnuti' informací dle informačního zákona, doručené dne 19.4.2022 vedenou pod č.j.

281/22 v souladu s § 15 odst.1 informačního zákona, se od m ítá .

Odůvodnění
Dne 19.4.2022 obdržel Obecní úřad Hodějice žádost žadatele
(dále jen ,,žadatel"), o poskytnutí informací dle

informačního zákona, doručené dne 19.4.2022 vedenou pod č.j. 281/22 (dále jen ,,žádost``), viz
při'loha rozhodnutí.

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

vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnuti' o odmítnutí žádosti, případně o odmi'tnuti' části
žádostl,,.

Podle § 3 odst. 3 informačního zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah

nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jal{émkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu

na

listině,

záznamu

uloženého

v

elektronické

podobě

nebo

záznamu

zvukového,

obrazového nebo audiovizuálního.

Povinný subjekt prověřil existenci informaci' požadovaných v žádosti, přičemž při tomto šetření bylo
zjištěno, že povinný subjekt nemá
informačního zákona

k dispozici požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3

(takové informace u

povinného subjektu

neexistují).

Přitom

povinnému

subjektu ani ze žádného právni'ho předpisu nevyplývá povinnost vytvářet a vést takové informace.
Formulace žádosti vede k požadavku na vytvoření nové informace. Podle § 2 odst. 4) informačního

zákona povinnost poskytovat informace se netÝká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vyt\/áření
nových informací.

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 požadovány (reálně) neexistující informace, které již

ztéto jejich

povahy

nelze

(fakticky)

vydat,

resp.

žádosti

žadatele

nelze vyhovět.

Vzhledem

k uvedenému tak Obecní úřad Hodějice s odkazem na § 15 odst.1 informačního zákona a ve smyslu
při'slušné soudní judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j.: 4 As 23/2010-6i ze

dne 22.09.2010) rozhodl o odmi`tnutí žádostí, jak je uvedeno ve vÝroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst.1 informačního zákona, a v souladu s § 83 odst.1 zákona č.

500/2004 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 Obecni'ho úřadu

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

tohoto rozhodnutí.
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