Obecní úřad Hodějice
Hodějice 41, 684 01 Slavkw u Bma
č.j.: 564/20
Hodějice, 27. 7. 2020

ROZHODNUTí
Obecní úřad Hodějice posoudil žádost žadatele
o poskytnuti' informací dle zákona č.

106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů {dále jen
„informační zákon"}, ze dne 16. 7. 2020, vedenou pod č.j. 548/2020, a dle § 15 odst. 1 informačního
zákona a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl

takto:
Žádost žadatele

,
i, o poskytnm` informací dle informačního zákor]a, ze dne 16. 7. 2020, vedenou

pod č.j. 548/2020, v souladu s § 15 odst. 1 informačního zákona,
1,

se částečně odmítá, a to v bodech žádosti. 2}, 3), 6}, 7}, 9},10),11},12),13), 25}, 26}, 27),

28), 29), 30) a nečíslwaný požadavek v žádosti o poskytnuti' zápisu ze zastupitelstva nebot' v

případě uvedené části požadovaných informací se jedná o neexistující informace;

Odůvodnění
Obecní úřad Hodějice obdržel žádost žadatele
i {dále jen „žadatel"}, o poskytnuti' informací

d!e informačního zákona, ze dne 16. 7, 2Ů20, vedenou pod č,j. 548/2020 {dále jen „žádost"}, ve které
je požadwáno {citace):
na přiježdu do obg€ HůdĚjiGe Ůd SJavkůvĚ u Bma €Ůd firmy Fenštar a žE!lezničníhů přejĚzdLJ}+ někS!ik

mĚtrů Ža dSprav#i =naĚkSu #ůb€€" {{lž 4ů} žní=ěka oznaĚLije začátĚk úzĚmít kd€ plati pravid!a pm
pfSvSz #Sbsi a infSrmujĚ Ů názvu Qbce] bylQ vpravo nainstatovánB t€chniGké zařízení §lcuž{€{
k mĚření ry€hlůsti pQmů€i infarmační €€ůu{€ {dále jen ,±radar"},

Ma zá#}adĚ =ákůna ě* Ťůtilg#st Sb„ ® ů*ůbt+dnSm přištupu k šnss}rr#a€Ím,
v platnÉm znéni' tim*® žádÉm ů šdělůní:
ťj Na Či pstfiětt Ímpu!§T ná#rh €kůů by! inisiátSr€m} Ůbg€ ů umístůn{ radĚru zaěala jedfiat a ůd ktĚfiéhe
kcn*rétn !hc data.
2j Jaký budg faktický` měřit®Sný, verifikGuatg!ný přino§ #bce z prQvozavánj tohQto raůaru.

5j Jaký by mě! být ŽBmýš!ený přino§ Qbes E prQVÉzůvání tůhoto raůa",
4j Butie rádar ggťterůvůt pc*kuty - půkud anc±t jakÝ budÉ± přijsm ůb€Ě z tě€htc} pQkut,

5j Eud#u nĚ zák}adě dat Žískanýťh z ťůdarti uplaíňů#Ény nffiakě §ankG€ za p#ruš€ni flějakýsh Ůbecně
závazných právnich norĚm - půkud anot o jakĚ konkrém §ankS€ §Ě budg jĚdnat a ŮíĚ kterých
kč!nkťétníSh ustĚnůvení kůnkrétťiíSh právrH.ůh nůrem`
5j JĚké jšou prozatimní {díičí} závěry {vý§}g#ky} Ž průvožovÉrií tůhc}tů radaru.

řj Jaké budSu kůr!krétnj vý§tHpy z t®hSto radaru a jak § nimi budB dále nak!ádánů.
8j Kdy & nĚ jakĚm {kůnkrétmm} Žasedám za§tupitů!§tva Ůbce by}o rozhoůiů Ů poř{zĚm {zÍ±kůupeni},
umí§tění {nain§talůvÉni} a pr®v®=Ůvání radaíu, BylS zagtupftgl§tvS usrtáš€r}i sch®pné.
Jak jednot[iÝi - jmenc±vitě - za§tupfte!é hlas®va!i či sĚ Žtiržsli nlasován{, vĚ« uvsdení půlitw=ké
při§}uŠH®§ti tě€htů ŽastHpite!ů (re§p. za ktĚrý §ubjĚkt by{ ten který za§tupitel Žvo{eft}r

gj Byla při schval®vÉní ťtákupu, Hm{Stění a průvůžůvám radaru vzata v p#taz nůtofigtg, Žg {patmé
dťtivá} většina uc}Židel vj{ždĚjici€h d® obcg Hůdějice zdě jiždu k®něiS jgdná Se tgdy o o§®by {#diče}
Š nějakou [Žpravidla vys#kou €rodina` přáte!Éf známi, vlastnictvi nem®vitosti, atd.}] §Ůciálni vazbau na
®b€€ HůdĚjice - tutilž kE predíkůvat, Ž€ u těchtc> Ůs®b bude vůle k reĚpgktovám pffluide] Silničnihů

prť"zu na územi obse minimálně nadprůmérná. PSkud anQ. průč {jaké argumenty převáži{y}
a i přé§tS Ůůšlů k rSžhůdnuti Ů ŽakoupEn{, um{§těni a provozůvám radaruj Půkud nikoliv, průĚ tato

nůtůrigta nEbyla Žvažována.
ťoj By!a přBd pořizenfm €Ěakůupenfm} nain§talůváním a zprQvůzněním radaru Ž#až®vána afiniia mĚzi
věkůvým průměrĚm Žen a mužů bydlících v Hodějicich a tandgnci n@rĚ§pektůvat kBdifikSvané
důpramí právrif ftůrmy. Pokud ano, g jakým vý§!edkĚm a § jakými vstupmmi a vý§tupT`{mi daty. Pokuď

niků#v, prti fieSy!a ŽvĚŽůvána,
ííj Ži§kala Ůb" přgd p®ř{Žením {zak®upEn{m} n#instak}ván{m a žpmťSzněním rad#m nějak"
rĚíevarim statštiku ® vývůji dopra"Í nehodovQsti na katastru ůb€e Hůději€e za minimáfně posletinfch
sedm ±Ět před půří=eťiim radafu nebó dispqmuje Sbčů takůvout8 §tati§tikůu* Pokud ano* žádám
ů zašLÉní k®pič této statistiky. Půkud nikůliv, proč t3k nĚbylů učiněnů,

72j Byla před p®ř{zenim {žakou.penfm} nainsta]Ůváním a Žprůvůžněn{m ffidaru průvedena nějaká
§tudiE, ktErá by ® evěnt. přlnč]su radaru pnD ob€€ p®jĚdnávala. Pokud ano, kdo ji zpra#oval a § jakým

ŽávĚrem. ŽÉrůveň žádám Ů za§lání kopie tétů §tudie. Pokud ne, proč tBto studiĚ nĚbyla Ůůcl Žadána
pťed viástní in"s±í€i dů raůaru.
í3j V u§t, § 159 ods±.1 zákona Č, 8gffiůIŽ Sb„ občanský Žákůnik{ v platném znění je kůdifikSvána
půvin"st zaštupitelů jčdnat § péčí řáůftéhc he§pBdářě a v §Ůuladu §e zásadami hospodámcstif
ůče}no§ti Ě efBktivno§ti - mĚts Ža tů a průéŤ že růžftůdf"tím ů půřízgní, zpmvůžnění a pmv®zŮvÉní
ffidaru důški k naplnění shona tivtieněfto ža réSpektůvĚní ma#imy, že s péčí řádnĚho h®§půdářg
jeÉná tĚm, kdů jeůná pečiivě a § potřebťtými znaFo§mi+ Pokud niků{iv, př®Ě i přesta doš}o k peřrEenít

Žpmvozněrtf a pmvozaváni radaru.
í4j Sd ktBfiého kůnknEtnfhů data j€ ffidar naistalůván.
í5j Průč je radar rtaistE!ůván právé na tcFm kcmkrétnfm místě kde je nainstaiovÉn,
í5j Ůd kteréhĎ konkťétnlhS ůata, vě. hodiny a minuty byl radar uvedBn dů činno§ti {Žprovozněn}+
t7j Kdů konkrétm radar nBinšta}ova} {namůnt"al} a zp*Ůvůznil. Ůisponuje tatů ošoba {Ůto osoby}
příslušným ®pťáměnim dlĚ vyhl. č. 5ů/i878 Sb.] o odbomé způSobjlů§{i v el€ktrůte#hnk:e, v platném
zněni a půkud anůt dle ktĚféhS paragrafu. Půkud nikSliv] pr®č tiak je mtiné, že} tato osoba {ty{Ů

o§eby} shoffi uvedenÉ Ůdůiomé prá{p pfů""y+
tgj C}d kohů bri rEdar zakcupen {kďc je d"avatĚlem ratiaru}, a preč prÉvě oti tůhQ §ubjektu, na
základě, jakých kritérii byla vyhodn®cěna nabídka právě tůhůtů doda#atelů jako ngjvýhodnějši.
|gj By!a na nÉkup radĚru wpstna veřsjná zakážka -půkud anů] jaké §ubjgkty přĚdložily obci nab{dku
a ® jaké konkrétni nabfdky §ě jedna!o. Půkud níkůjiv, průč tak nebylo učiněnů.

Žůj Jak Syíy v zaůávám vgrejné zakÉzky a vyhůdnůcován{ nabídĚk na nákup radaru průmítnu#
3Ě zásady {zá§ady hů§pSůámo§ti, ůčelnůsti a gfekwno§ti}.

Žíj Kdo konkrétr}ě vyhůdnocova! nab!dky na nákup {pSřízení} radaru,
2Žj Ků!ik Čiftily pori=ovací nákla[dy na mdar,
23j Kolík #inily náklady na umístěnf {nainstalQvánlt namorttován{} radaru.

24j Kůlik činily náklady na zprcwozněnl radaru.
Ž§j Kolik Čini, resp. bud®u Činít {i př€dpokládaná výšÉ} fláklady na prQ#ůz radaru Ža kalendámí mě§{€
{resp. růk}.

26j Kdy radar přgstan€ být průvQ=ován.

Z7j Kdy dajde k f3ÍzickĚmu ůů§traněni rada"+
2#J Jak bude s daty zi'skartÝmi z {průstřstnict\rím} radaru dále nakláno.

2gj ]ak má t}bec ŽajffiĚnu tEčhnickůu, Srgariizační a pef'mnální Qdhranu dat získanÝcb
z {pm5třstnict\fťm} radaru v SQuladu s Nař!zen{m EvfopskÉftů pariamentu a Rady {EU} 2ůl6/679 ze
dne 2?. ďubna 201§ ® ot±hraně fyziGkýGh osůb v §ouvis!®§ti §e zpracQván{m Q§c}bnfch ůdajů
a Q vct!ném pSftybu té€hto ůůajů a Ů 2rušen! SméffliSg $5/46/E§ {ůbe€né nařiženS Q e€hraně o§Ůbmch
ůdajů}, a ĚákonSm Ě,11ůf2ůlg §ů., ů zpracaváni ů§obn{ch ůdajůt v p]ÍĚtném znĚní

3Sj P"yedla QbĚ€, jakQ správť:e B§#bnich ůdajůť přeů zašátk€m zpra€3váváni Ů§Sbni€h ůdajŘ
z {Žískariými z prostřEdni€tvím} radaru balanĚni ±sst {tĚst průporciůnality} - pek#d anůL jaký byl
výsledek tcheto t©s{u, Půkud nike!iv§ prcč tentg tĚst prov€den neby{,

BáLĚ žádám Č poskytnuti na Žápisu c průběhu/ů zasĚdáni zastupite}§tya obSa na kterém/kterých by}o
§chvá!em pař{zenl {zakSupeni}, umifiťění {nain§talQvání} a pťwůzůváni radaru.

(konec citace).

K výroku 1.:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud pwinný subjekt žádosti, byt' jen zčásti, nevyhoví, vydá

ve lhůtě pro vyřízení žádQsti rozhodnuti' o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti".

Podle § 3 odst. 3 informačního zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenanÝ na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listi.ně, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obmzového
nebo audiovizuálního.

Povinný subjekt prověřil existenci informací požadwaných v žádosti, přičemž při tomto šetření bylo

zjištěno, že povinný subjekt nemá k dispozici požadwané informace ve smyslu § 3 odst. 3
informačního zákona (takové informace u povinného subjektu neexistují}. Přitom povinnému subjektu
ani ze žádného právního předpisu nevyplývá povinnost ukládat 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 rozhodnuti' a vywáření
nových informací.

Vzhledem k tomu, že pwinný subjekt .nemá k dispozici žadatelem požadwané informace ve smyslu §
3 odst. 3 informačni'ho zákona, a není ani povinen takovéto informace mít, nezbývá než konstatovat,
že jsou v daném případě 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 23/2010-61 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 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 prostřednictvím Obecni'ho úřadu

Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Slavkw u Brna. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne
následujícího po dni doručení tohoto rQzhodnuti'.

Otisk úředního razítka

Blahoslava Suchánková

Starostka obce Hodějice

