V Berouně dne 22.1,L.2021"

Obec Nižbor

obecníúřadNižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor

Věc: urgenceŽádosti oinformacenazákladězákona č.10611999Sb.Ze dne7.7,2021,a
23,9,202t a žádost o informace
Děkuji za Vaši odpověd'ze dne 4,L0,2021".
K

jednotlivým bodům, kdy opět na základě zákona č, tO6/I999 Sb, Vás žádám o následující

informace:

1,, Ověřovala obec, zda projektant a architekt jsou osoby oprávněné posuzovat
bezpeČnost na lávce v kontextu toho, že ve zprávě o provozu na lávce posuzují, zdalze
na lávce připustit využitípro hipostezku?
2. Žaaajsem o informaci, zda obecní úřad disponuje informacemi o střetu chodců se
zvířaty na Území obce Nižbor na veřejném prostranství (uváděno je splašení, kousnutí,
kopnutí nebo šlápnutí na nohu), Odpověd' jsem vzákonné lhůtě nedostal. Žádám o

3,

4.

nápravu,
Je irelevantnÍ, zda jste se s něčím,,v životě setkali". Svým rozhodnutím jste zřejmě
vystavili nejenom jezdce na koních, ale i dalšíosoby, zvýšenému nebezpečíaobjízdná
trasa měla být dle námi oslovených advokátů a odborníkůurčena. Dle Vašeho jednání
je zřejmé a snadno prokazatelné, že jste o pohybu takových účastníků
provozu na lávce
věděli a Že jste věděli, že i cyklostezka, která vede za ní, má být využívánapro
hipoterapii, Otázka vtomto bodě zní, zda obec má snahu aktuálnísituaci řešit?
VaŠeodpověd'bohužel nebyla odpovědína položenou otázku. Opakovaně tedy prosím
o odpověd'na otázku, zda byla veřejnost informována, že vzhledem k rozhodnutí o
znemoŽnění využitílávky pro jezdce na koních dojde k většímu zatíženíkomunikací
mezi částmi obce strádonice a Nižbor.

NaŠÍmcílem nynínenívéstsoudníspor s

obcía podávat trestní známení na jejípředstavitele.
Rádi bychom ale aktuálnísituaci řešilidříve, než dojde ke škodě na majetku, nebo dokonce na
zdraví ČiŽivotech jezdců, řidičůa dalších účastníků
provozu. Navrhuji, abychom se sešli na
osobním jednání.
Prosím o odpověd'do datové schránky.
Předem děkuji zaVáš čas a jsem s přátelským pozdravem.
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Obec Nižbor
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Křivoklátská26, 267 05 Nižbor
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ROZHODNUTÍ
jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 1o6t1999 Sb., o svobodném
9.9u. NiŽbor,
§
PřístuPu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu k informacím"),

rozhodlavsouladusustanovením§15odst.

1vespojeni Š§zodst.4zákonaosvobodnémpřístupuk

informacím, o Žádosti žadatele ze dne 22. 11, 2021 ve věci žádosti o poskytnutí informace
takto:
Podle ustanovenÍ§ 15 odst. 1zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace odmítá.

odůvodnění:
obec Nižbor obdržela dne 22. 11.2021žádost o poskytnutí informací.
Vzhledem k tomu, Že Žadatel Žádá o poskytnutí informací směřující na sdělení názoru, nelze tyto informace
PoskYtnout. Z ustanovení§ 2 odst. 4 zákona vyplývá: ,,Povinnosí poskytovat informace se neýxa dohzů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací," Toto ustanóvení proto vylučuje z póvinnosti
PoskYtovat informace na dotazy, na názory, na budoucí rozhodnutí a vytváření nových iňformací.
Povinný subjekt tak mŮŽe poskytovat pouze informace, které reálne eiistuii a zároveňjsou určitým
zpŮsobem zaznamenány, tj. zachyceny tak, aby mohly být kdykoliv znovu zjištěny, Ztoho vyplývá, že pokud
nějaká skuteČnost vznikla, ale vůbec nebyla zaznamenána, nemůžebýt poskytnuta,
Z ustanovenÍ§ 15 odst. 1 výŠezmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byt,ijen z
Části nevYhovÍ, vYdá ve lhŮtě pro vyřízenížádosti rozhodnutí o odmítnutí žád-osti, popřípadě o oómítnutí
Části Žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.Na dotazy, na které onec'Ni2bór poskytla veškeré
informace, kterými disponuje, již bylo odpovězeno dne 4. 10. 2021 pod č.j. 2O1gt2O21.
S ohledem na výŠeuvedené rozhodla Obec Nižbor tak, že žádost o poskýtnutí informací odmítla.

poučenío odvolání:

Protitomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst. 1 zákona odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odboru správních agend a krajskému živnostenskému úřadu, Zborovská 11, 15o 21 Praha 5, a to
prostřednictvím Obecního úřadu Nižbor.
kateřina zusková
starostka
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