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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
Obec Psáře, č.p. 19, 258 01 Vlašim (dále jen „povinný subjekt“) rozhodl o žádosti o poskytnutí
informace podané dne 4.5.2021 žadatelkou
, nar.
, trvalý pobyt
na základě odvolání proti neposkytnutí informací ze dne 31.5.2021
takto:
Žádost se podle ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) v části žádosti požadující scan
souhlasu hasičů s omezením možností pro případný zásah – chybí točna pro hasiče a hydranty a
v části požadující informaci kolik bude stát cesta pro pěší z návsi k cestě na pozemku 753/1, která má
být náhradou za prodanou veřejnou komunikaci a má být vybudována za domem
odmítá
z důvodu, že žadatelka v těchto bodech žádosti požaduje informaci, která u povinného subjektu ve
smyslu §3 odst. 3 Zákona č. 106/1999 Sb. neexistuje a není ji tedy možné poskytnout.

Odůvodnění
V žádosti ze dne 4. 5. 2021 žadatelka požaduje poskytnout scan souhlasu hasičů s omezením
možností pro případný zásah – chybí točna pro hasiče a hydranty a dále kolik bude stát cesta pro pěší
z návsi k cestě na pozemku 753/1, která má být náhradou za prodanou veřejnou komunikaci a má být
vybudována za domem
.
Informaci požadovanou v uvedených bodech žádosti nemůže povinný subjekt poskytnout, jelikož
uvedené informace nemá, neboť podle §3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se
informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového obrazového nebo audiovizuálního, a
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí
žádost a poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o
svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
popřípadě o odmítnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Obce Psáře (§ 16 zákona o svobodném
přístupu k informacím).

S pozdravem

Bc. Petra Kadlečková
starostka obce
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