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ROZHODNUTÍ
Město Říčany obdrželo dne 22. 12. 2015 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost Ing. Pavla Soukupa, nar. 16. 1. 1973, trvalý
pobyt Všechromy 63, Strančice, 251 63, v níž se žadatel domáhá poskytnutí informací
týkajících se kromě jiného zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u železničního
podjezdu u obce Svojšovice, konkrétně rozhodnutí o zřízení tohoto přechodu pro chodce a
podklady tohoto rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá předpokládaná intenzita chodců a
intenzita motorových vozidel v daném místě.
Dne 4. 7. 2016 byla žadateli odeslána odpověď na tuto žádost pod ev. č. 49795/2016, včetně
dvou veřejných vyhlášek. Následně žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o
poskytnutí informace. Důvodem stížnosti je, že žadateli nebyly poskytnuty údaje o
předpokládané intenzitě chodců a motorových vozidel v daném místě, ani nebylo rozhodnuto o
odmítnutí této části žádosti.
Na základě této stížnosti, za použití ustanovení § 16a odst. 5 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, město Říčany jako povinný subjekt v uvedené věci
rozhodlo za použití § 15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů takto:
Žádost o poskytnutí výše uvedených

informací se částečně odmítá ohledně podkladů

rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových vozidel
v daném místě, protože povinný subjekt nemá tyto požadované informace k dispozici a není

povinen je mít.
Odůvodnění:
Žádosti Ing. Pavla Soukupa ze dne 22. 12. 2015 o poskytnutí informací podle zákona

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, mohlo být vyhověno pouze částečně, kdy
žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u
železničního podjezdu u obce Svojšovice, tj. veřejná vyhláška ze dne 12. 5. 2016.
Ohledně dalších požadovaných informací, tj. podkladů rozhodnutí, ze kterých by byla zřejmá
předpokládaná intenzita chodců a intenzita motorových vozidel v daném místě, však žádosti nemohlo
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být vyhověno, protože zdejší městský úřad těmito dokumenty nedisponuje. Vzhledem k tomu, 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. Údaje o
intenzitě chodců a motorových vozidel jsou vyžadovány u nově zřizovaných přechodů.

Jelikož povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici, nemůže je žadateli
poskytnout, proto bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1. InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím
města Říčany do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Markéta Javůrková, v.r.
vedoucí odboru Kancelář starosty
Městského úřadu v Říčanech
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