POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Stížnost na způsob vyřízení žádosti o poskytnutí informace
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
Infozákon), jsem dne 4.9.2012 podal vašemu odboru žádost o poskytnutí informace, kolik je policií od
1.1.2006 evidováno dopravních nehod v křižovatce silnic č. II/107 a III/1015 na okraji obce Všechromy,
jaké byly zjištěné příčiny každé nehody, jaký byl rozsah případných zranění účastníků nehody a jaká byla
odhadovaná škoda při každé nehodě.
Ve sdělení č.j. KRPS-311812/ČJ2-012-011406 ze dne 12.9.2012, (doručeného 14.9.2012) se bez
dalšího upřesnění uvádí, že moje žádost nesplňuje náležitosti podání dle zákona 106/1999 Sb. Později
jsem zjistil, že se jednalo o neuvedení data mého narození, které je však pro vyřízení žádosti zcela
nepodstatné a pro doručení rovněž, protože žádost byla podána datovou schránkou a ID mé DS bylo na
žádosti uvedeno. Dále zde povinný subjekt tvrdí, že „nevede žádné přehledy, které by bylo možno
vytěžit“ dle mnou požadovaných kritérií. Podle § 123 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, však policie musí vést evidenci dopravních nehod s údaji o místu a době dopravní nehody
a o jejích příčinách. Podle vyhl. č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, vede policie tuto evidenci
v elektronické podobě a eviduje vždy i následky na životě a zdraví účastníka a odhad škody.
Z toho vyplývá, že všechny požadované informace musí policie podle platných zákonů mít k dispozici,
a to v elektronické podobě.
V dalším textu se velmi nahodile pojednává o informacích „z dostupných pramenů“ o některých
dopravních nehodách v okolí Všechrom, 9 z popisovaných 10 nehod se nestalo v inkriminované
křižovatce, tedy s podanou žádostí a požadovanými informacemi nijak nesouvisí, u jediné zmíněné
nehody není srozumitelně uvedena příčina nehody.
Ze zkušenosti zdejších obyvatel vč. mé osoby je však nezvratné, že k dopravním nehodám zde dochází
průměrně jednou za měsíc, ne-li častěji. Poskytnutí údajů o 1 dopravní nehodě za dobu více než 6,5 roku
je zjevně neúplné a zcela nedostačující.
V souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm c) Infozákona žádám o poskytnutí požadované informace
nebo předložení spisu nadřízenému orgánu a vydání rozhodnutí podle § 16a odst. 6 písm. b) nebo c).
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