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Vrácení spisového materiálu ve věci odvolání Ing. Pavla Soukupa proti rozhodnutí
Obecního úřadu Strančice č.j.: 175/13 ze dne 22.02.2013
Dne 27.02.2013 byl Krajskému úřadu Středočeského kraje doručen Obecním úřadem
Strančice v souvislosti s odvoláním Ing. Pavla Soukupa spisový materiál vedený ve věci
žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Konkrétně byly předloženy
následující listiny:
1) Žádost Ing. Soukupa o otištění článku v radničním periodiku datovaná 11.06.2012
(1 list A4).
2) Písemnost č.j.: 1285/12, kterou Obecní úřad Strančice sděluje Ing. Soukupovi, že rada
obce projednala dne 12.11.2012 žádost o otištění článku a nesouhlasí s otištěním
článku ve Strančickém zpravodaji (1 list A4).
3) Písemnost ze dne 22.11.2012, v níž se Ing. Soukup dotazuje, z jakého důvodu rada
obce odmítla článek otisknout a kdo formuloval návrh usnesení (1 list A4).
4) Žádost Ing. Soukupa ze dne 09.02.2013 o poskytnutí informace dle InfZ: „kdy, jakým
způsobem a pod jakým č.j. bylo vyřízeno mé podání ve věci usnesení rady obce R-1224-03 odeslané dne 22.11.2012 datovou zprávou ID 110858929“. K žádosti je
přiložen doklad o doručení datové zprávy ID: 110858929 do ID schránky obce
Strančice: juyajxi (vč. přílohy celkem 2 listy A4).
5) Rozhodnutí Obecního úřadu Strančice č.j.: 175/13 ze dne 22.02.2013 o odmítnutí
žádosti Ing. Soukupa, podané dne 05.02.2013, o poskytnutí informace, z jakého
důvodu odmítla rada obce článek otisknout a kdo formuloval návrh usnesení (1 list
A4)
Pozn. Ačkoliv je ve výroku rozhodnutí jako datum podání žádosti uvedeno
05.02.2013, v odůvodnění rozhodnutí je uvedeno:
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„Obecní úřad Strančice obdržel dne 09.02.2013 žádost Ing. Pavla Soukupa o
poskytnutí informace: Z jakého důvodu odmítla rada obce článek otisknout? Kdo
formuloval návrh usnesení?
Obecní úřad Strančice odmítl žádost o poskytnutí požadované informace, neboť
neexistuje nosič, na kterém by byla tato informace zaznamenána, a to písemně,
v elektronické podobě nebo záznam zvukový, obrazový nebo audiovizuální.“
6) Odvolání Ing. Soukupa ze dne 22.02.2013 (1 list A4)
Ing. Soukup v podaném odvolání uvádí, že dne 09.02.2013 podal dle InfZ žádost o
poskytnutí informace kdy, jakým způsobem a pod jakým č.j. bylo vyřízeno jeho
podání ve věci usnesení rady obce č. R-12-24-03 odeslané dne 22.11.2012. Dále
uvádí, že dne 05.02.2013 podal žádost o poskytnutí informace týkající se omezení
rychlosti na návsi ve Všechromech a omezení vjezdu na polní cestu Všechromy –
Kašovice.
Vzhledem k tomu, že v předloženém spisovém materiálu se nenachází žádost Ing. Soukupa
dle InfZ o poskytnutí informace: z jakého důvodu odmítla rada obce článek otisknout a kdo
formuloval návrh usnesení, která měla být údajně dle obsahu rozhodnutí Obecního úřadu
Strančice č.j.: 175/13 ze dne 22.02.2013 doručena Obecnímu úřadu Strančice buďto dne
05.02.2013 nebo dne 09.02.2013, dospěl odvolací správní orgán k závěru, že povinným
subjektem nebyl k odvolacímu řízení v rozporu s ustanovením s § 88 odst. 1 správního řádu
předložen kompletní spisový materiál vztahující se k předmětu rozhodování označenému
v předloženém rozhodnutí Obecního úřadu Strančice č.j.: 175/13 ze dne 22.02.2013.
V případě, že povinný subjekt neshledá důvody pro vyřízení odvolání Ing. Soukupa formou
autoremedury ve smyslu ustanovení § 87 správního řádu, předloží kompletní spisový materiál
odvolacímu správnímu orgánu se svým stanoviskem dle § 88 odst. 1 správního řádu.
Vzhledem k obsahu podaného odvolání krajský úřad pro úplnost dodává, že předložený
spisový materiál neobsahuje rozhodnutí povinného subjektu, kterým by bylo rozhodnuto ve
věci žádosti Ing. Soukupa dle InfZ ze dne 09.02.2013, o poskytnutí informace kdy, jakým
způsobem a pod jakým č.j. bylo vyřízeno jeho podání ve věci usnesení rady obce č. R-12-2403 (je zjevné, že touto žádostí o poskytnutí informace Ing. Soukup požaduje poskytnutí
informací vztahujících se k vyřízení jeho dotazu, který je výše označen pod bodem 3).
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