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RozHoDNUTÍ

Regionální organizátor praŽské integrované dopravy, příspěvková organizace, se
sídlem Rytířská 406110, Staré Město, 110 00 Praha 1, lCo: 60437359 (dále jen

,,RoPlD" nebo ,,povinný subjekt''), jako povinný subjekt podle zákona č' 106/1999 Sb. 
'

o svobodném příStupu k informacím, Ve zněnÍ pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")'
rozhodl podle ustanovení $ 15 odst. 1 zákona v prvním stupni takto:

Žadost Žadatele                                                               
                         (dále jen ,,žadatel"), o poskytnutí informací ze dne
16.11.2021, ve které se Žadatel domáhá poskytnutí informací o mÍstním Šetření
provedeném v ulici Na Krutci, Praha 6, dne 22. 10.2021, se podle ustanovení $ 2 odst'
4a$15odst.1zákona

odmítá.
odůvodnění:

Žádostí ze dne 16' 11.2021, která byla povinnému subjektu doručena prostřednictvím

e-mailu téhoŽ dne, se Žadatel domáhá poskytnutí informací o místním Šetření, které
proběhlo dne 22' 10. 2021 s autobusem v ulici Na Krutci v souvislosti s uvaŽovanou
změnou trasy linky 116', Žadatel se domáhal kopie celé zprávy s výsledky a závéry
tohoto testu, a dálá (pokud nenív této zprávě uveden) seznamu vŠech orgánů veřejné
moci a politiků, kterým byla zpráva zaslána.

Povinný subjekt posoudil podanou Žádost a shledal, že je zde naplněn důvod pro

odmítnuti pobte 5 z odst. 4 zákona, nebot'povinný subjekt poŽadovanými informacemi

vůbec nedisponuje.

Povinný subjekt nedisponuje písemnou zprávou (protokolem) z předmětného mÍstního

šetření; zaiery a předběŽná stanoviska zúčastněných osob byly zúčastněnými
osobami komunikovány přímo na mÍstě samém toliko verbálně. Výsledkem
provedeného Šetření taŘ ani nebyly Žádné konečné či jinak vymahatelné závéry, ale
le"t"' bylo především předběŽné ověření, zda je zamýšlené dopravníopatření vůbec

realizovaielné, a pokud ano, tak za )akých rámcových podmínek. Povinný subjekt

nemůŽe vylouČit, Že písemnou zprávu pořídila z vlastní iniciativy některá

ze zúčastněných fyzických osob, ale povinnému subjektu není existence Žádné takové

zpráuy známa. MÍstnÍ Šetření tak, jak bylo dne 22,10'2021 Íaktlcky realizováno,

neměio z pohledu povinného subjektu povahu ,,ohledání'' ve smyslu $ 54 správnÍho

řádu (a ani nebylo 2aanym takovýmto oficiálním způsobem nařizováno), ani Žádného
jinéhd Úkonu předepsaneho právnÍmi předpisy, ale jednalo se o neformálnÍ Úkon

realizovaný za účelem předběŽného zjištění a prověření moŽností včetně zjištění
předběŽný'ch stanovisek dotčených orgánů veřejné mocipřed tím, neŽ budou zahájeny

oficiální procesní kroky a vedena konkrétnÍ správní či jiná řízení a jednání. T-?|9uyl

postup je v souladu s [rávními předpisy a v praxi vede k rychlejšímu a efektivnějŠímu
prove'oóni (nebo naopak neprovedení) zamýŠlených dopravních a jiných _opatření
Žadateli tať poŽadovánou ,,zprávu s výsledky a závéry" nelze poskytnout z důvodu jejÍ

neexistence.
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ZtéhoŽ důvodu nelze Vyhovět anité částiŽádosti' kde se Žadatel domáhá informace o
tom, kterým orgánům veřejné moci a politikům byla zpráva zaslána, nebot' _ jak je
uvedeno výŠe - poŽadovaná zpráva neexistuje, resp. povinný subjektjí nedisponuje.

Povinný subjekt tak uzavirá, Že Žadatelem poŽadovanými informacemi nedisponuje, a
pokud by chtěl Žadatele uspokojit, musel by tyto ínformace jako nové vytvořit, coŽ je 1iŽ
mimo rámec jeho zákonných povinností'

JelikoŽ povinný subjekt poŽadovanými informacemi nedisponuje, tak v souladu se
zákonem zároveň ověřil, zda jimi náhodou není povinen disponovat (pokud by tomu
tak bylo, tak Žádost o informace nelze odmítnout, ale povinný subjekt je naopak
povinen takovouto ,,povinnou" informaci vytvořit a Žadateli poskytnout). Povinný subjekt
však neidentifikoval žádný konkrétnÍ právní nebo jiný předpis, který by mu ukládal
takovýmito informacemi (v Žadatelem poŽadovaném rozsahu a podobě) disponovat.
Jak povinný subjekt objasňuje výše, nejednalo se v tomto případě o oficiální procesní
Úkon v nějakém jiŽ zahájeném spráVnÍm ťízeni, ale toliko o neformálnÍ prověření
potenciálních moŽností realizace zamýŠleného dopravního opatření, u ČehoŽ právní
předpisy vyhotovení žádné písemné zprávy (přinejmenŠím ze strany povinného
subjektu) nevyŽadují. odmítnutÍ Žádosti je tedy zcela legitimní.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem tak povinný subjekt dospěl k závěru,
Že poŽadované informace nelze Žadateli poskytnout. Povinný subjekt tak v souladu
s ustanovenÍmi$ 2 odst. 4 a $ 15 odst' 1 zákona rozhodltak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Povinný subjekt v tomto ohledu dodává, Že stejnou informaci jiŽ Žadateli v rámci e-
mailové komunikace mimo reŽim zákona poskytl v e-mailovém vyjádření             
                                                            ze dne 15. 11, 2021,
kde bylo Žadateli sděleno, Že písemný výstup není k dispozici.

Pokud jde o doručování tohoto rozhodnutí, povinný subjekt nepřehlédl, Že v Žádosti
byla jako adresa pro doručování případného rozhodnutí o odmítnutÍ Žádosti uvedena
Ve smyslu s 19 odst. 9 správního řádu1 adresa                  
                            nicméně takto realizovaný poŽadavek Žadatele
nesplňuje zákonné podmínky pro to, aby jej povinný subjekt mohl akceptovat a dále
postupovat dle $ 19 odst. 9 správniho řádu. Kaplikaci postupu dle $ 19 odst. 9
správního řádu je totiŽ nezbytné, aby přísluŠné ,,poŽádáni adresáta" o doručování na
elektronickou adresu bylo - pokud je činěno elektronickou formou jako v tomto případě
- opatřeno uznávaným elektronickým podpisem podle $ 6 odst. 1 zákona č' 29712016
Sb., o sluŽbách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Ve znění pozdějších
předpisů; takovým podpisem Žadatele vŠak jeho Žádost (a tedy i,,poŽádání adresáta"
o doručení na elektronickou adresu)opatřena nebyla. V přÍpadě rozhodnutío odmítnutí
Žádosti postupuje povinný subjekt dle správního řádu [$ 20 odst' 4 pÍsm. a) zákona], a
tudíŽ na dodrŽeníformálních předpokladů postupu dle $ 19 odst. 9 správního řádu je
nutno trvat (mimo jiné i kvůli řádné identifikaci Žadatele, kdyŽ tento poŽaduje doručovat
,,nestandardním" způsobem)' Z uvedeného důvodu tak povinný subjekt postupoval
podle $ 19 odst.2 a 5 správního řádu a rozhodnutízaslalžadaÍeli vlistinné podobě
prostřednictvÍm provozovatele poštovních sluŽeb'

S pozdravem

            

                        
       

1 Žadatel ve své Žádosti uvádí odkaz na $ 1 9 odst. 8 správního řádu, nicméně z okolností případu
je zřejmé, Že se dovolává ustanovenÍ $ 19 odst. ! správního řádu. Tato chyba Žadatele je patrně
způsobena skutečností, že Žadatel nezohlednil změnu $ 19 správního řádu provedenou
zákonem ě. 18312017 Sb. s účinností od 1 . 7 ' 2017 (tedy před téměř 4'5 lety)' kdy došlo k vložení
nového odstavce 3 a přečíslování původních odstavců 3 aŽ 9 (srov. čl. cLXlV bod 2 zákona č.
183/2017 Sb.).
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutÍje moŽno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání
k Radě hlavního města Prahy prostřednictvím povinného subjektu, kteý rozhodnutí
vydal.
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