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Ing. Přemysl Douša

Žádost o zjednání nápravy
a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Dnes jsem obdržel vaše sdělení č.j. 50083/2012-MURI/OSAD k mé žádosti o přehodnocení stanoviska
ze dne 22.10.2012 a k žádosti o poskytnutí informací ze dne 24.10.2012.
První část vašeho sdělení se týká zcela jiného návrhu (na osazení dopravního zrcadla z loňského roku),
přestože jsem ve své žádosti o přehodnocení vašeho stanoviska jasně uvedl, že se jedná o stanovisko
z 28.6.2012 Č.j. 27793/2012-MURI/OSAD, které se týkalo žádosti Obce Strančice o stanovisko k návrhu
Osadního výboru Všechrom na úpravu dopravního značení křižovatky silnic II/107 a III/1015 (zvýraznění
značky Dej přednost v jízdě, provedení přerušované krajnice a vodorovné značky Dej přednost v jízdě a
umístění upozornění na místo častých dopravních nehod).
Žádám proto o zjednání nápravy a přehodnocení uvedeného stanoviska.
V druhé části sdělení uvádíte, že propadlá vozovka v místě kanálu není součástí silnice II/107 ani nově
budovaného skladového areálu U hřbitova, ale čerpací stanice pohonných hmot. V e-mailu ze dne
23.8.2012 s upozorněním na tuto závadu jsem však jasně uvedl, že „je tímto místem veden hlavní jízdní
pruh od dálnice směrem na Strančice“, což dokládá i přiložená fotografie, a toto místo je tedy
prokazatelně součástí silnice II/107. Z přiloženého snímku katastrální mapy dále jednoznačně vyplývá, že
toto místo se nachází na pozemku č.parc. 483, což je pozemek silnice II/107 v majetku Středočeského
kraje, nikoli majitele čerpací stanice. Vaše tvrzení v tomto směru je tedy nepravdivé.
V závěru uvádíte, že rozhodnutí vydaná vaším úřadem k předmětné stavbě skladového areálu nejsou
veřejně přístupná a já nemám právo do nich nahlížet. Toto právo je však ve skutečnosti dáno zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně § 3, a dále § 7, který stanovuje okruh
utajovaných informací odkazem na zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, a § 8a upravujícím poskytování informací v souvislosti s ochranou osobních
údajů. Ostatní existující informace je povinný subjekt povinen poskytnout. V mé žádosti bylo jasně
uvedeno, že žádám o poskytnutí informací podle tohoto zákona, způsob vyřízení tomu však neodpovídá
ani po věcné, ani po formální stránce, protože nebylo postupováno ani v souladu s § 14 odst. 5.
Jelikož je z postupu povinného subjektu zjevné, že požadovanou informaci neposkytne ve lhůtě podle
§ 14 odst. 5 písm. d), podávám tuto stížnost v souladu s § 16a odst. 1 písm. b) a žádám o poskytnutí
požadovaných informací v souladu § 16 a odst. 5 nebo odst. 6 písm b).
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