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ROZHODNUTÍ
Město Příbram, Městský úřad Příbram, jako povinný subjekt (dále jen "povinný subjekt) ve smyslu 5 2
odst. 1 zákona č. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj l h t
' “ dále
“en "zákon" rozhodl v
1 zákona o žádosti panmnar.
Whytem % (dáte jen "žadatel"), ze ne
. . 018
aza en

doručeno ne

.

.

,0 zp s upn ni in ormací — Pracovní materiály k integraci linkové

dopravy - Integrační projekt: Příbramsko | (Praha - Dobříš - Příbram, MHD Příbram, Příbram - Sedlčany Benešov, regionalni linky) do systému PID - plán na II. čtvrtletí 2018
ta kto:

Žádost žadatele ze dne 12.02.2018 (doručenou dne 16.03.2018) 0 zpřístupnění informací - Pracovní
materiály k integraci linkové dopravy » Integrační projekt: Příbramsko | (Praha - Dobříš - Příbram, MHD
Příbram, Příbram - Sedlčany - Benešov, regionální linky) do systému PID - plán na II. čtvrtletí 2018 odmítá.
0d 0vod něn í :

Město Příbram (Městský úřad Příbram) obdrželo dne 16.03.2018 žádost žadatele podle výše uvedeného
zákona, o zpřístupnění informací Pracovní materiály k integraci linkové dopravy - Integrační projekt:
Příbramsko | (Praha - Dobříš » Příbram, MHD Příbram, Příbram - Sedlčany - Benešov, regionální linky) do
systému PID - plán na II. čtvrtletí 2018. Povinný subjekt posoudil žádost takto:
Zákon ve svém % 3 odst. 3 jednoznačně definuje, co se rozumí "informaci" - informací se rozumí jakýkoli
obsah nebo jeho část v jakékoli podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejmena obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového

nebo audiovizuálního. Ze zákonného požadavku, aby informace byla zaznamenána vyplývá, že informační
povinnost se může vztahovat pouze k informacím reálné existujícím, neboť informace musí plnit oba
znaky, tedy musí se jednat o "obsah nebo jeho část", který je určitým způsobem "zaznamenán", tj.
zachycen tak, aby mohl být kdykoli v identické podobě znovu zjištěn (použít, sdělen apod..). Pokud určitá
skutečnost sice nastala, ale vůbec nebyla zaznamenána nebo pokud určitá informace vůbec nikdy
neexistovala, pak požadavek na poskytnutí této informace nemůže být uspokojen - tomu ostatně odpovídá
i ustanovení 9 2 odst. 4, jež z povinnoti poskytovat informace vyjímá právě dotazy na názory a vytváření
nových informací.
Oproti obecnému vnímáni pojmu informace je tedy zákonné pojetí užší, neboť informací je pouze to, co
skutečně existuje - povinnost poskytovat informace tak vlastně směřuje do minulosti, tj. vůči skutečnostem,
které již nastaly a trvají. Informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím tak nejsou ani
"nehotové ínřormace", protože neodrážejí konečný, definitivně "zaznamenaný obsah".

Žadatelem požadované informace nemůže být povinným subjektem zpřístupněna, nebot povinný subjekt
tuto informaci nemá k dispozici.

Poučení o opravném

prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle 5 10 odst. 1 zákona č. 106i1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s š Wtaaisena č. 5002004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších
předpisů podat odvolání.
Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Příbram do
15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
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