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Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle § 11 zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výrok
V souladu s §11 odst. 4, písmo a) zákona Č. 106/1999 Sb. se informace uvedené v žádosti ze dne 4.9.

2013, o kterou jste žádal(a)

neposkytuje.

Odůvodnění

K bodu Č. 1 žádosti
Obec neposkytne dopis, kterým se obrátila na osobu, kterou považuje za osobu zodpovědnou za způsobení
škody, neboť obec dospěla k názoru, že jsou zde splněny podmínky podle §2 odst. 4 zákona o svobodném
přístupu k informacím, když v tomto dopise obec označuje svoje domněnky a svoje názory. Ukazuje na
něm na osobu, o které se domnívá, že je odpovědná za škodu a tento dopis je součástí spisové
dokumentace soudu. Označí-li soud tuto osobu jako nezodpovědnou, domníváme se, že by v případě
sdělení jejího jména veřejnosti mohla mimo jiné být narušena presumpce neviny a zákon o ochraně
osobních údajů. Dle § 2 ost. 4 se neposkytují informace týkající se dotazů na názory.

K bodu Č. 2 žádosti
Obec neposkytne informace o osobě, které považuje za osoby odpovědné ze stejných důvodů viz. výše.

K bodu Č. 3 žádosti
Obec vede spor u Okresního soudu v Olomouci, sp.zn.: 29 C 426/2012-74

K bodu Č. 4 žádosti
Kopii trestního oznámení obec neposkytne.
Informacemi o probíhajícím trestním řízení jsou informace podle názoru obce nejen ty, které vzniknou
přímo v trestním řízení a vyskytují se výhradně v trestním řízení, ale i takové, které má k dispozici i jiný
orgán (obec), než činný v trestním řízení, pokud jsou předmětem šetření ve vedeném trestním řízení a
jejichž zveřejnění by proto případně mohlo zmařit či ohrozit objasňování skutečností důležitých pro trestní
řízení. Informace související s trestním řízením spadají pod §11 odst. 4 písmo a zákona o svobodném
přístupu k informacím a povinná osobaje odmítá poskytnout.
(Městský soud Praha z 27.2.2009,5 Ca 215/2006-39)
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K bodu Č. 5 žádosti
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské
kriminality SKPV, Žižkovo nám. 4, 771 36 Olomouc; č.j, KRPM-163825-2/ČJ-2012-140581-25

K bodu Č. 6 žádosti
Poslední sdělení policie ČR ve věci popisu fáze, ve které se trestní řízení nachází je z 14. 6. 2013, v němž
je uvedeno, že prověřování trestného oznámení na podezřelou osobu ze spáchání přečinu porušování
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti nebylo dosud ukončeno a policejní orgán provádí úkony
trestního řízení nebytné k řádnému objasnění trestní věci. K tomu obec poznamenává, že v jaké fázi se
nachází trestní řízení k 9. 9. 2013 jí není známo.

Poučení o odvolání
Proti tomuto roz~odnutíje mo~no podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení prostřednict~m
Obecního úřadu Zelechovice, Zelechovice 1, 783 91 Uničov 1. / /
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