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R O Z H O D N U T Í  
 
Obec Kobylnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela dne 7.1.2015 žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které pan                         (dále 
jen žadatel) žádá o zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2014.  
 
Obec Kobylnice tuto žádost v návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
Odbor kontrolní a právní ze dne 17.2.2015, č.j. JMK 9365/2015, Sp. zn. S-JMK 9365/2015 OKP 
opětovně posoudila a podle § 8a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
 

rozhodla takto : 
 

 
Žádost o požadovanou informaci – zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce konaného 
dne 10.12.2014 – se vyhovuje, kopie CD s požadovaným zvukovým záznam em je p řílohou 
tohoto rozhodnutí.  
  
 
O d ů v o d n ě n í :  

 
Dne 7.1.2015  obdržela obec Kobylnice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 
106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel žádá o zvukový 
záznam zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2014. 
Povinný subjekt v daném případě řádně prověřil žádost žadatele a rozhodnutím ze dne 
21.1.2015, sp. zn. 009/15/Šm tuto žádost odmítl. Toto rozhodnutí bylo žadateli doručeno dne 
21.1.2015 prostřednictvím datové schránky. 

 



Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal včas podaným odvoláním, které bylo postoupeno 
k rozhodnutí nadřízenému orgánu, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Krajský úřad o 
podaném odvolání žadatele rozhodl rozhodnutím ze dne 17.2.2015, č.j. JMK 9365/2015, Sp. 
zn. S-JMK 9365/2015 OKP, v jehož odůvodnění uvedl, že v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb., se informací pro účely zákona č. 106/1999 Sb., rozumí „jakýkoli obsah nebo jeho 
část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 
obrazového nebo audiovizuálního. Žadatelem požadovaný zvukový záznam je tudíž informací 
ve smyslu § 3 odst 3 zákona č. 106/1999 Sb., (vztahující se k působnosti obce Kobylnice). 
Zvukový záznam je informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která se vztahuje 
k působnosti povinného subjektu (obce), tedy měl by být poskytnut, současně je však třeba 
dbát na ochranu chráněných údajů. Povinný subjekt s odkazem na rozhodnutí odvolacího 
orgánu opětovně přezkoumal žádost žadatele a rozhodl, jak je uvedeno.  
 
 
P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, podat do 15 dn ů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno prostřednictvím Obecního úřadu Kobylnice, Na 
Budínku 240, Kobylnice, 664 51 pošta Šlapanice. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne 
následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 

 
Ing. Lubomír Šmíd 

starosta obce Kobylnice 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: CD se zvukovým záznamem je připraveno k osobnímu vyzvednutí na Obecním 
úřadě v úředních hodinách tj. v pondělí  a ve středu od 8:00 do 12:30 a 13:30 do 17:00 hod. 
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