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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti
Obec Lomnice, se sídlem Lomnice 42, 79302, IČ: 00296198 jako povinný subjekt v souladu
s §2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ) a místně příslušný podle §11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 16. 06. 2017 elektronickou žádost pana
Romana Kressy narozeného dne 29. 05. 1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice,
roman@kressa.cz o poskytnutí informace podle InfZ. a to informaci: „Jaké aktivity paní P.
Kocourkové a Spolku Lomničtí dospěláci (konkrétně za každý subjekt) dle tvrzení
místostarosty na zastupitelstvu, měli nebo mají vliv na finanční prostředky k výstavbě
místních komunikací. (prosím konkrétně, nejlépe skenovanou kopii dokladů této aktivity)“.
t a k t o:
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů ve spojení s § 2 odst. 4 tohoto zákona se žádost žadatele ze dne 16.06
2017 o poskytnutí informace podle InfZ , a to informaci: „Jaké aktivity paní P. Kocourkové a
Spolku Lomničtí dospěláci (konkrétně za každý subjekt) dle tvrzení místostarosty na
zastupitelstvu, měli nebo mají vliv na finanční prostředky k výstavbě místních komunikací.
(prosím konkrétně, nejlépe skenovanou kopii dokladů této aktivity)“ se odmítá.

Odůvodnění:
Obec Lomnice obdržela dne 16. 06. 2017 elektronickou žádost pana Romana Kressy
narozeného dne 29. 05. 1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice, roman@kressa.cz
o poskytnutí informace podle InfZ a to informaci „Jaké aktivity paní P. Kocourkové a Spolku
Lomničtí dospěláci (konkrétně za každý subjekt) dle tvrzení místostarosty na zastupitelstvu,
měli nebo mají vliv na finanční prostředky k výstavbě místních komunikací. (prosím
konkrétně, nejlépe skenovanou kopii dokladů této aktivity)“

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka, a.s., Bruntál
MONETA Money Bank, a.s., Bruntál

č.ú. 4024771/0100
č.ú. 173721906/0600

Z ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z obsahu žádosti
lze dovodit, že žadatel se ptá na doplnění informace řečené na zastupitelstvu obce.
Jinak řečeno žadatel se ptá na informaci, kterou Obec jako povinný subjekt nemá k dispozici,
a to vzhledem k tomu, že žádá doplnění a konkretizaci informace, která byly řečena
místostarostou obce na zastupitelstvu obce konaném dne 31. 05. 2017.
Při rozhodování o odmítnutí žádosti obec vyházela ze Zápisu z 20. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 31. 05. 2017 a z pořízeného zvukového záznamu
z daného jednání. Žádné jiné podklady k vydání bližších upřesňujících informací k žádosti
žadatele o doplnění informace nemá obecní úřad k dispozici. Obec Lomnice nemůže
předjímat mínění vystupujících zastupitelů/místostarosty na veřejném jednání zastupitelstva
obce.
Každý zastupitel je při svém rozhodování vázán zákonem a svým svědomím a je odpovědný
svým voličům. V tomto směru nemá zastupitel žádnou zákonnou povinnost svůj názor
sdělovat. Obec jako povinný subjekt tedy nemá povinnost názory svých zastupitelů, které
projevili formou hlasování sdělovat.
Překvapuje nás dotaz z Vaši strany, když jste nebyl přítomen na jednání ZO obce konaného
dne 31. 05. 2017 (viz také prezenční listina) a dosud nedošlo ke zveřejnění zápisu z jednání na
webových stránkách obce Lomnice. Vaše manželka jakožto zastupitelka obce se mohla v této
věci přímo obrátit na místostarostu obce na jednání ZO.
Odůvodnění:
Obec Lomnice nemá povinnost dle zákona InfZ podle § 2 odst. 4 poskytovat informace,
které se týkají dotazu na názory.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle §16 odst. 1 InfZ podat písemné odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím
Obce Lomnice, který toto rozhodnutí vydal.

Anna Šomodíková
Starostka obce

Doručuje se:
Roman Kressa – do vlastních rukou (s dodejkou)
Správní spis

