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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Město Kostelec nad orlicí. Městský úřad, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen povinný subjekt a InfZ), rozhodl o Vaší žádosti
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. doručené povinnému subjektu dne 28. 03. 2017 týkající se
statistických výstupů mezi lety 2010-2016 ze systému CzechPOINT v Kostelci nad Orlicí, a to z Katastru nemovitostí,
z bodového hodnocení řidiče, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, ve struktuře dle pohlaví
a ročníků narození pro rozdělení dle věkové pyramidy, takto:
Žádost se dle ustanovení 515 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s S 2 odst. 4 InfZ. odmítá.
Odůvodnění:
Podle § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen poskytovat informace, které se vztahují k jeho působnosti. Informacemi
vztahujícími se k působnosti povinného subjektu je třeba rozumět všechny informace, které povinné subjekty mají nebo
v souladu se svou působností by měly mít a které v tomto smyslu u povinného subjektu „leží" (srov. např. rozsudek MS
v Praze ze dne 30.1. 2004, č. j. 5 Ca 80/2003-26). Povinnost povinného subjektu poskytovat informace se v souladu s § 2
odst. 4 InfZ nevztahuje na vytváření nových informací, tj. informační povinnost povinného subjektu neexistuje ve vztahu
k informacím, které povinný subjekt nemá a ani je vzhledem ke své působnosti stanovené zákonem mít nemusí. Je-li
požadováno poskytnutí takových informací, má povinný subjekt v souladu s judikaturou (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 9.
2010 sp. zn. 4 As 23/2010-61) postupovat podle § 15 InfZ, tj. vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti.
Povinný subjekt v přenesené působnosti sice zajišťuje jedno z kontaktních míst CzechPoint ve městě Kostelec nad Orlicí,
ale žádosti nemohl vyhovět a informace poskytnout, protože danými informacemi buď vůbec, nebo v požadovaném tvaru
nedisponuje a ani nemá zákonnou povinnost taková statistická data vytvářet, archivovat je či s předmětnými informacemi
ve své působnosti jinak disponovat.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací podaná žadatelem se odmítá
v rozsahu vymezeném ve výroku, a to v souladu s § 15 odst. 1 InfZ

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 SpŘ podat odvolání. Odvolání se podává
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím Města Kostelec nad Orlicí, do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
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