Obec SOBÍŠKY
č. p. 8, p. Prosenice, 751 21, kraj Olomoucký, č. ú. 1882979349/0800
ICO: 00636576

IDDS: 3hfasf4

Žadatel:
Frank Bold Advokáti, s.r.o.,
IČO: 28359640, se sídlem v Brně, Údolní 567/33, 602 00 Brno,
ID DS: auwd5w7,
kontaktní osoba:
Prostřednictvím:
Datové schránky: e453z4p

Naše značka / ze dne

Vaše značka

Č. j. 90/2021

vyřizuje

V Sobíškách

Mgr. Kateřina Krejčí

13. 09. 2021

Věc: Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci, částečné poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
Obec Sobíšky jako 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 v
souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ, o žádosti žadatele ze dne 31.
srpna 2021 ve věci žádosti o poskytnutí informace
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí
informace částečně odmítá, a to v části týkající se poskytnutí informací rozsahu otázky č. 1c),
1d), 2, 4 a 5.
V rozsahu bodu 1a), 1b) a bodu 3 Vaší žádosti subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. d) InfZ vyhověl a níže poskytuje požadované informace.
Odůvodnění:
Obec Sobíšky obdržela dne 31. srpna 2021 žádost o poskytnutí těchto informací:
Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dále jen „Žadatel“) žádá podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obec
Sobíšky coby povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ o poskytnutí následujících informací:
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1) všechny zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, které se týkaly pořízení územního
plánu obce Sobíšky, vydaného usnesením č. 8/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce
Sobíšky dne 3. 2. 2020 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 18. 2.
2020 (dále jen „Územní plán“), zejména:
a) zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, na kterém bylo rozhodnuto o pořízení
Územního plánu,
Odpověď: příloha č. 1 – Zápis č. 1/2015 ze dne 2. 3. 2015 pod bodem 3
b) pokud bylo schvalováno zadání územního plánu ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“), žádáme o
poskytnutí zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, na kterém bylo
schvalováno zadání Územního plánu,
Odpověď: příloha č. 2 – Zápis č. 7/2016 ze dne 19. 12. 2016 pod bodem 10
c) zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, na němž byl projednáván návrh
Územního plánu, upravený návrh Územního plánu ve smyslu § 51 odst. 1 StavZ, návrh
pokynů pro zpracování návrhu územního plánu ve smyslu § 51 odst. 3 StavZ, a návrh
na vydání Územního plánu ve smyslu § 54 StavZ, a
Odpověď: odmítnuto
d) pokud došlo k vrácení předloženého návrhu Územního plánu pořizovateli s pokyny k
úpravě ve smyslu § 54 odst. 3 StavZ, zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, na
kterém došlo k vrácení předloženého návrhu Územního plánu pořizovateli s pokyny
k úpravě.
Odpověď: odmítnuto
2) všechny zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky, na kterém, resp. na kterých bylo
projednáváno přípustné využití ploch změn v krajině K43, K44, K45 anebo K46, které se
nacházejí v technickém koridoru nadzemního vedení VVN TE 01 400kV Krasíkov –
Prosenice.
Odpověď: odmítnuto
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3) zda obec Sobíšky žádala od roku 2018 do dne podání této žádosti o poskytnutí dotace na
výstavbu, rekonstrukci či úpravu chodníku, cesty, cyklostezky či jiné pozemní
komunikace?
Odpověď: nežádala
4) pokud je odpověď na otázku č. 3 kladná, žádám o poskytnutí informace, kdy a komu byla
žádost o poskytnutí dotace podána, na jakém zasedání Zastupitelstva obce Sobíšky bylo
podání této žádosti o poskytnutí dotaci projednáno a s jakým výsledkem?
Odpověď: odmítnuto
5) pokud je odpověď na otázku č. 3 kladná, žádám o zaslání elektronické kopie této žádosti
obce Sobíšky o poskytnutí dotace.
Odpověď: odmítnuto
Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely
tohoto zákona rozumí jakýkoliv 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.
Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné
subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím.
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí neexistující informace ve smyslu § 3 odst. 3
zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o
poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 InfZ. 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. 1 výše zmíněného zákona
vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť 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.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Sobíšky tak, že žádost o poskytnutí informací
částečně odmítl.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s § 16 odst. 1 InfZ ve lhůtě do 15 dnů
od jeho doručení odvolání. Odvolání můžete podat Obecnímu úřadu Sobíšky. O odvolání
bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje.
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Přílohy:


Příloha č. 1 – Zápis ze zasedání ZO Sobíšky ze dne 2. 3. 2015



Příloha č. 2 – Zápis ze zasedání ZO Sobíšky ze dne 19. 12. 2016

S pozdravem
Mgr. Kateřina Krejčí
starostka obce
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