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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o informace
Obecní úřad Dýšina, příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Žádost, kterou podal u Obecního úřadu Dýšina dne 31. 10. 2019 pan
.
,
,
,
,
(dále jen „žadatel“), o zaslání zvukového
záznamu ze zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, které se konalo dne 21. 10. 2019, se v celém
rozsahu
odmítá.
Odůvodnění:
Obecnímu úřadu v Dýšině byla dne 31. 10. 2019 doručena žádost
.
,
,
:
,
,
, ve které žádal o zaslání zvukového záznamu ze
zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, které se konalo dne 21. 10. 2019. Prvotním rozhodnutím ze dne
11. 11. 2019 bylo rozhodnuto o odmítnutí této žádosti o informace. Důvodem nevyhovění byla
skutečnost, že ke dni podání této žádosti, tedy ke dni 31. 10. 2019, již zvukový záznam fyzicky
neexistoval. Zvukový záznam byl po pořízení zápisu z předmětného zastupitelstva, který byl pořízen
dne 25. 10. 2019, vymazán. Obnovení zápisu nebylo již možné. Proti tomuto rozhodnutí podal
v zákonné lhůtě žadatel odvolání, na základě, kterého vydal Krajský úřad Plzeňského kraje dne
16. 12. 2019 rozhodnutí pod sp. zn. ZN/1106/KDS/19, kterým bylo původní rozhodnutí povinného
subjektu - obce Dýšina, Obecního úřadu Dýšina, ze dne 11. 11. 2019 pod č. j. Dýšina/1461/19
zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání.
Na základě závěru odvolacího orgánu povinný subjekt tímto konstatuje, že podané žádosti skutečně
nelze vyhovět, a to s ohledem na to, že v den ověření zápisu ze zastupitelstva, tedy dne 25. 10. 2019,
došlo k výmazu tohoto zvukového záznamu, přičemž výmaz byl proveden ze strany starosty obce
Dýšina Ing. Jaroslava Egrmajera. Provedení výmazu zápisu vychází z jeho prohlášení, tedy že ke dni
25. 10. 2019 byl tento výmaz proveden. Výmaz byl proveden v souladu s jednacím řádem
Zastupitelstva obce Dýšina ze dne 13. 12. 2010 včetně dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2012. Dále při
doručení žádosti o poskytnutí zvukového záznamu byl ze strany obecního úřadu kontaktován externí
správce IT sítě obecního úřadu a byl požádán o konzultaci ohledně možnosti obnovení dat týkajících
se zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva. Ze strany tohoto odborníka bylo konstatováno, že
zvukový záznam nelze obnovit, což vyplývá i z prohlášení, které učinil ke dni 7. 11. 2019 dodavatel IT
služeb
. Povinný subjekt tedy učinil kroky pro obnovu smazaného záznamu, obnova
těchto dat však nebyla možná. S ohledem na výše uvedené tedy není možné žádosti vyhovět, a proto
byla povinným subjektem odmítnuta.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním u Obecního úřadu Dýšina.
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce

