
 

                      
 

 

V Kolové, 10.8. 2021, č. j. 751/21, sp. zn. 79/21 Vyřizuje: Ing. Pašková 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

 

Obec Kolová, jako povinný subjekt dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodla 

 

takto: 

 

I. Žádost žadatele (dále jen „žadatel“), ze dne 27. 7. 2020 vedená pod č.j.: 751/21 o poskytnutí informací dle zákona, v části, kdy se žadatel domáhal, mimo jiné, poskytnutí informace, a to: 

• zaslání dokumentu - Ekonomické analýzy případně jinou odbornou studii, rozbor, na jejímž základě bylo 

rozhodnuto o prodloužení Smlouvy a uzavření dodatku ke Smlouvě o provozu autobusové linky č.8 do Kolové. 

•  zaslání dokumentu - Ekonomickou analýzu či jinou odbornou studii provozu linky č.8 od zahájení jejího 
provozu k dnešnímu dni. tj. 27.7.2021, (případně analýzu/rozbor jiného časového úseku, z něhož je patrná ekonomická výhodnost financování provozu autobusové linky z veřejného rozpočtu obce), tj. např. jaká je vytíženost jednotlivých spojů, jaké jsou náklady obce na jednoho cestujícího, jaký vliv mělo zavedení linky č.8 na vytíženost meziměstských autobusových linek 147 a 148, apod. 

 se na základě ustanovení § 14 odst. 4 zákona, postupem dle ustanovení § 15 zákona  
 

částečně odmítá a informace se částečně neposkytne. 

 

 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Jan Dedich,Obec Kolová 

 

Odůvodnění: 
 

Obec Kolová obdržela dne 27.7. 2021 žádost o poskytnutí informace, kterou se žadatel dožaduje poskytnutí informací: 
1) Ekonomické analýzy případně jinou odbornou studii, rozbor, na jejímž základě bylo rozhodnuto o prodloužení Smlouvy a uzavření dodatku ke Smlouvě o provozu autobusové linky č.8 do Kolové. 

2) Ekonomickou analýzu či jinou odbornou studii provozu linky č.8 od zahájení jejího provozu k dnešnímu 
dni tj. 27.7.2021, (případně analýzu/rozbor jiného časového úseku, z něhož je patrná ekonomická výhodnost financování provozu autobusové linky z veřejného rozpočtu obce), tj. např. jaká je vytíženost jednotlivých spojů, jaké jsou náklady obce na jednoho cestujícího, jaký vliv mělo zavedení linky č.8 na vytíženost meziměstských autobusových linek 147 a 148, apod. 

 Obec jako povinný subjekt posoudila obsah žádosti žadatele o informace a v následujícím rozsahu dospěla 
k závěru, že žadatel se domáhá poskytnutí informací, které povinný subjekt nemá k dispozici. 

 

 O B E C    KOLOVÁ  



Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Dále dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 Je tak na místě takový požadavek o informace, v této části žádosti žadatele, postupem dle ustanovení § 15 zákona odmítnou. 
 

P o u č e n í :  

 Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Kolová ( § 1 6  odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
 

 

         

 


