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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném pfístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obec Jíloviště obdržela dne 04.10.2021 Vaši doplněnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ;m ;ako ,J!!JZ") o
poskytnutí informaci - obrazových či zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce
Jíloviště dne 14. 9. 2021 - viz pozvánka starost}' - veřejné projednání návrhu změny územního
plánu.

Dle ustanovení § 2 odst. I lnfZ fsou povinné subjekty povinnr poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že dne 14. 9. 2021 se nejednalo o zasedání
zastupitelstva obce Jíloviště a současně se i nejednalo o veřejné projednání zrněnr územního
plánu ( místo vcřej_!lého projednání návrhu zrněny územního plánu mělo být na pozvánce veřejně
projednání studie RSD), ale pouze o představeni záměru studie modernizace dálnice D4, a to ze
strany ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kdy samotný územní plán není ještě zpracován (tedy
nemohl být ani v souladu se zákonem veřejně projednáván), tudíž v této fázi tato problematika
nenáleží do působnosti obce, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k působnosti obce
Jíloviště.
Z tohoto důvodu obec Jíloviště Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. S písm. c) lnfZ
odkJádá.
Současně Vám sdělujeme, že není obci známo, že by byl z předmětného dne v rámci veřejné
diskuze pořizován zvukový či obrazový záznam. Sama obec žádným takovým záznamem
nedisponuje -nepořizovala jej a ani k takovému pořízeni nebyla ze strany ŘSD zmocněna.
Pokud s uvedeným způsobem vy řízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup obce Jíloviště
podat stížnost dle § 16a lnfZ, a to u obce Jíloviště ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto
sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 08. 2021 � a mus í být v souladu s § 95 odst. 2
zákona o obcích uložen na obecním úfadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. již 11. den)
od skončení zasedání zastupitelstva obce. Této povinnosů odpovídá právo občana obec (též i
fyzické osoby, která dosáhla věku 18 let a vlastru na území obce nemovitost, či fyzické osoby,
která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu,
stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena)
nahlížet do usneseru a zápisů z jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy a to
v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích.
Současně Vám sdělujeme, že obec Jíloviště nedisponuje žádným jiným obrazovým či zvukovým
záznamem, než takovým, jaký je zveřejněn na stránkách webových strán ' qbce ( viz výše).
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Odkaz na zveřejněnou informaci podle§ 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Jíloviště obdržela dne 04. 10. 2021 Vaši doplněnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dá!t Jel/ jako „IIIJZ'� o
poskytnuú informací - obrazových éi zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce
Jíloviště č. 24/2021 konaného dne 17.08.2021.
Dle ustanovení § 6 odst. 1 lnfZ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může
povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání
zveřejněné informace.
Vámi požadovaná informace i<; zveřejněna na webových stránkách obec Jíloviště:
https:/L11lo, ist<:.cd v rubrice: Uvod > Obecní zastllpitdstro > Progmm ;1 us1n·st.·ní
us,:cl.íní, což je Vám známo, neboť ve své žádosti uvádíte, že : ,.Zťefe_Ji1éf9í ZfÍPÚ 11edosta/eé11é odrdž!
pnibéh sclnize". V této souvislosti si dovolujeme oponovat s tím, íe zápis ze zasedání zastupitelstva
obce se považuje za veřejnou listinu, která dokládá průběh zasedání. Jako každá veřejná listina je i
zápis vybaven presumpcí správnosti svého obsahu, což znamená, že skutečnosti v něm uvedené
je nutno pokládat za pravdivé.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeru), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ;ako
„zdle.011 o obcích'' ve svém ust. § 95 odst 1 stanoví: ,,O pnibéh11 Zf1Sedd11i zast11pitelstva obce se pofiz'!)e
zápis, kle')' podepiSJ!)e starosta 11ebo n1ísto1tarosta a JJrleni ověřol'fltelé. V zápise .re vždy ,mede počet pňto1111tfch
1/emi zast11pitelstra obce, schtálený pofad jed11á11í zash1pitelst1Ja obce, pniblh a tdsledek hlaso1JáJ1í a přijatá
usnesení. "Toto zákonné ustanovení je pro obce právně závazné.
Z uvedené citace zákonného ustanovení je zřejmé, že způsob, jakým je zápis pořízen, není nijak
specifikován, v tomto ohledu zákon o obcích nic neukládá, nenařizuje a ani nevyžaduje. Je tedy
na každém zastupitelstvu obce jaký postup zvolí.
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