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Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
informace
Dne 22.12.2015 jsem v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, podal MěÚ v Říčanech žádost o poskytnutí (m.j.) rozhodnutí o zřízení přechodu pro
chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u obce Svojšovice a podkladů tohoto rozhodnutí, ze
kterých je zřejmá předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových vozidel v daném místě.
Po řadě obstrukcí ze strany povinného subjektu mi bylo dne 8.7.2016 doručeno rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti ohledně podkladů rozhodnutí, ze kterých je zřejmá předpokládaná intenzita chodců a
intenzita motorových vozidel v daném místě.
V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že „se nejednalo o zřízení nového přechodu, ale o přechod, který
plně neodpovídal stávajícím technickým podmínkám, a tak se projednával přechod již zřízený, nebyly
tyto intenzity požadovány“. Toto tvrzení je však prokazatelně nepravdivé, neboť jak vyplývá
z předchozích informací, odvolání a stížností podaných v dané věci, tento přechod byl v roce 2007 nově
proveden bez jakéhokoli povolení a povinný subjekt ho svým opatřením obecné povahy ze dne 12.5.2016
(6 měsíců po podání předmětné žádosti o informace) teprve dodatečně povolil na základě předmětné
žádosti podle Infozákona a zmíněných stížností a odvolání. Skutečnost, že přechod v tu dobu na místě již
fyzicky existoval téměř 9 let nemá žádný vliv na to, že podle právního řádu ČR zde v tuto dobu žádný
přechod oficiálně nebyl, protože jeho zřízení nebylo nikdy předtím povoleno (ani se nejedná o přechod
historicky dochovaný či obnovený v místě dříve existujícího přechodu), a proto se nemohl „projednávat
přechod již zřízený“.
S ohledem na uvedené skutečnosti, ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu a požadavku vzneseného
povinným subjektem v jeho sdělení č.j. 55655/2015-MURI/OSAD ze dne 22.10.2015, je povinný subjekt
povinen disponovat požadovaným dokumentem.
Z uvedených důvodů podávám odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu podle § 16 odst. 1
infozákona.
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