OBEC ZLATÁ
Zlatá 7, 250 83 Praha-východ
IČO : 00472131
tel :602215520,778089502
e-mail: obeczlata@email.cz

JUDr. Jaroslav Jenerál
Advokátní kancelář
Revoluční 1546/24
110 00 Praha 1 – Nové město

Ve Zlaté, dne 19.2. 2015

Věc:

č.j. LP / 10 / 15

Žadatel:

Ing. Petr Maha, trvale bytem Dlouhá 28, 110 00 Praha 1,
prav.zast. JUDr. Jaroslavem Jenerálem, advokátem se sídlem AK
Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“).
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve zn.pozd.př.

Obec Zlatá (dále jen „Obec“), jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozd.př. (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
který obdržel dne 16. 2. 2015 žádost podanou žadatelem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve
zn.pozd.př.,
s d ě l u j e ve věci žádosti následující vyjádření.
1. Povinnost poskytovat informace mají podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinné subjekty
s ohledem na jim zákonem stanovenou působnost. Působnost a pravomoci starosty jsou upraveny v ustanov.
§103 až 108 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento ani jiný právní předpis
neupravuje možnost starosty zabezpečovat výkon přenesené či samostatné působnosti obce na katastru jiné
obce, pokud spolupráce při výkonu samostatné působnosti nebyla mezi obcemi smluvně či jiným, zákonem
stanoveným způsobem ujednána (viz ustanov. § 46 až 53 citov. zákona). Pokud má žadatel jakékoliv
pochybnosti o činnosti starosty, jako veřejného činitele, je oprávněn se obrátit na příslušný dozorový orgán
(viz § 129 až 129b zákona o obcích).
2. Podle § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění podějších předpisů, má každý právo vstupovat do
lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící kleť. Při tom je
povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho
zaměstnanců. Pokud má vlastník lesa za to, že je třeba z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a
bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, je jeho právem podat
takovou žádost k příslušnému orgánu státní správy lesů a ten o žádosti rozhodne s tím, že doba omezení nesmí
překročit dobu tří měsíců.
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V případě, že správní orgán takto rozhodne, je povinen jednak správní orgán, jednak vlastník/správce lesa
oznámit rozhodnutí způsobem stanoveným zákonem. Přestupku se pak dopustí ten, kdo v rámci obecného
užívání lesa poruší zákon způsobem, jež je zde výslovně upraven.
Skutečnosti uváděné žadatelem v čl. II. a III. žádosti nemají žádný vztah k poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím a není zřejmé, co žadatele vede k uvádění skutečností týkajících
se veřejnoprávní úpravy zákona o lesích bez jakékoliv návaznosti na výkon starosty dle zákona o obcích.
3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje v § 84 až 90 ochranu na podobu člověka a jeho soukromí,
v žádném případě se však jakékoliv pořizování zvukového a obrazového záznamu lesa nedotýká zákazu
činností v lesích podle § 20 zákona o lesích. Pokud si fyzická osoba, pan Luboš Přikryl, pořizovala v lese
obrazový záznam, nelze takový záznam označit bez dalšího za pořizování fotodokumentace či jakéhokoliv
správního úkonu, když nelze nijak prokázat vztah činěného úkonu ke konkrétnímu správnímu řízení či
opatření správního orgánu.
Svolení k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího se
člověka nebo jeho projevů osobní povahy není podle § 88 občanského zákoníku potřeba, pokud se dané
skutečnosti použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo vystoupí v záležitosti
veřejného zájmu. Příkladmo lze uvést, že pořizování výše uvedených skutečností při výkonu státního
odborného dozoru podle § 41 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, je činností, k níž není zapotřebí svolení, samozřejmě při výkonu působnosti podle § 40 odst. 5 písm.
c) zákona o pozemních komunikacích, ne na katastru jiné obce.
4. Obec Zlatá je srozuměna se zákonným postupem, na který žadatel odkazuje, zejména se skutečností jí
uplatněných opravných prostředků v řízeních vedených Odborem pozemních komunikací Ministerstva
dopravy a sama bude iniciovat vydání rozhodnutí ve věci, neboť odvolací orgán je dlouhodobě nečinný. Tato
záležitost je předmětem správního řízení o omezení přístupu na účelovou komunikaci, ale také žádosti o
vydání předběžného opatření, a odvolací orgán dosud nerozhodl o úpravě zatímních poměrů.
Snahu žadatele uplatňovat v žádosti o poskytnutí informací podle zvláštní právní úpravy pohrůžku uplatnění
odpovědnosti ve vztahu ke správním řízením, a to řádně dosud vedeným Ministerstvem dopravy, je zapotřebí
považovat za činěnou v rozporu s úpravou podle § 3 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, neboť advokát opakovaně prokazuje, že není seznámen se závaznou úpravou zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů; tím prokazuje rovněž neznalost zákona č.
82/1998 Sb., ve zn.pozd.př., a v neposlední míře porušuje stavovské předpisy, neboť ve vztahu ke klientovi
nedbá závazné úpravy podle § 16 zákona o advokacii.
Obec Zlatá má žádost o poskytnutí informací podle zvláštního zákona za neopodstatněnou a nijak se týkající výkonu
starosty obce. Jakákoliv jednání fyzické osoby, pana Luboše Přibyla, nemají s výkonem veřejné funkce nic
společného, a nemohou být takto laickým a naprosto neodborným způsobem, který naprosto odporuje úpravě podle §
5 odst. 1 občanského zákoníku, spojována a prezentována vůči veřejnoprávní korporaci v souvislosti s veřejnoprávní
úpravou.

Luboš Přibyl
starosta

Příloha:

- Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze
dne 16.2.2015.

Doručuje se:
-

JUDr. Jaroslav Jenerál, advokát, datovou schránkou

-

Ing. Petr Maha, Dlouhá 28, 110 00 Praha 1, poštou

-

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
doručuje se datovou schránkou..

