POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Odvolání proti rozhodnutí
V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se
odvolávám proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací ze dne 9.10.2012 vedeném
pod č.j. KRPS 324351-3/ČJ-2012-0100AP-106.
Odůvodnění:
V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že „I v případech, kdy není uložena oznamovací povinnost, a na
místo je přivolána hlídka PČR, pouze vyznačí na zadní stranu případné protiprávní jednání účastníka,
popřípadě jej oznámí správnímu orgánu.“ Tento postup však nevyplývá z citované novely zákona o
silničním provozu (myslí se zřejmě zákon č. 278/2008 Sb.), která upravuje povinnosti řidiče, nikoli
policie, a je navíc v přímém rozporu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních
nehod, podle které musí policie evidovat všechny nehody nahlášené policii (bez podmínky naplnění
ohlašovací povinnosti), což jsem ostatně i ve své stížnosti připomínal.
Podle informací získaných z centrální evidence dopravních nehod, která je vedena na základě podkladů
od policie, je v inkriminované době v této křižovatce evidováno Policií ČR nejméně 12 dopravních
nehod, ve sdělení povinného subjektu je však zmiňována pouze 1 dopravní nehoda v této křižovatce.
Z toho prokazatelně vyplývá, že poskytnutá informace je neúplná, neboť jsem žádal o poskytnutí
informací o všech evidovaných dopravních nehodách v daném místě, a tvrzení, že policie jinými údaji
nedisponuje, je nepravdivá a zavádějící.
Mě, jakožto žadatele o informaci, v daném případě absolutně nezajímá, zda policie požadované údaje
v současné době skutečně má či nikoli, jestli je ztratila, či zda je jen nedokáže ve svých záznamech
vyhledat, protože podle platných zákonů je mít musí a já mám na jejich poskytnutí právo. Proto trvám na
jejich poskytnutí v požadovaném rozsahu v souladu se zákonem a bez dalších obstrukcí, ať už si je
povinný subjekt opatří jakkoli a kdekoli, protože jednání v rozporu se zákonem ho neopravňuje
k odmítnutí žádosti o informaci.
Pro úplnost dodávám, že jen za poslední cca měsíc (kdy jsme začali situaci sami sledovat) jsme v této
křižovatce zaznamenali již 3 dopravní nehody, z nichž všechny vyšetřovala Policie ČR, což dokazuje
naše tvrzení o velmi častém výskytu nehod v tomto místě, které ovšem na základě informací údajně
získaných od Policie ČR příslušný silniční správní úřad odmítá. Jediný cíl našeho snažení je zajistit
dostatečně výrazné dopravní značení v tomto kritickém místě a předejít tak dalším škodám na majetku a
újmám na zdraví, což by měla být práce příslušných orgánů veřejné správy, které nejenže nejsou schopny
ji řádně vykonávat, ale navíc naše snahy o její suplování arogantně bojkotují a ještě některé drze používají
heslo „Pomáhat a chránit“. Měli byste se stydět...
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