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Obec Jenštejn
9. května 60
250 73 - Jenštejn
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 05. 10. 2022 - s d ě l e n í
K č. j.OJ/1145/2022
Dne 05. 10. 2022 bylo přijato Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (dále jen „povinný
subjekt“ podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů - dále jen „InfZ“), cestou jeho e-podatelny, Vaše podání, označené jako
žádost podle InfZ, ve kterém Obec Jenštejn, se sídlem 9. května 60, 250 73, IČ: 00240249,
zastoupená starostou obce panem Norbertem Hlaváčkem, žádá o poskytnutí informací, cituji:
1)
Počet zahájených, běžících a uzavřených případů (v případě uzavřených případů pak zda byl a)
zjištěn pachatel nebo b) byla věc odložena, které řešila PČR v kalendářním roce 2022 od 1.1.2022
do 30.9.2022 na území obce Jenštejn.
2)
Počet zahájených, běžících a uzavřených případů na území Obce Jenštejn, které řešila PČR
v kalendářním roce 2022 od 1.1.2022 do 30.9.2022 rozepsaný dle ulic, kde k nahlášení či
vyšetřování trestné činnosti došlo.
3)
Kdy, v jaký den, hodinu a jak dlouho vykonávala PČR v kalendářním roce 2022 od 1.1.2022
do 30.9.2022 na území obce Jenštejn hlídkovou činnost spolu s popisem o jakou hlídkovou činnost
se jednalo (např. zda šlo o činnost zaměřenou na dodržování dopravních opatření, nebo hlídkovou
činnost směřující k prevenci kriminality).
4)
Dále bychom s panem místostarostou obce požádali Policii CR o radikální zvýšení přítomnosti
hlídek Policie CR, které budou přítomny v Jenštejně alespoň 2krát týdně v celkovém součtu
minimálně 4 hodin (například 2 a 2 hodiny) a budou vykonávat především hlídkovou činnost
zaměřenou na prevenci kriminality, krádeže vozidel, vykrádání garáží a vloupání na zahrady
soukromých nemovitostí. V případě, že tento náš požadavek nebude moci PČR splnit, pak žádáme
o písemné zdůvodnění, proč toto není možné.
K Vámi podané žádosti povinný subjekt sděluje, že se Vaší žádostí zabýval ve všech jejích bodech
a po jejím kvalifikovaném posouzení učinil závěr, že se po formální stránce, podle označení
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písemnosti, jedná o žádost podle InfZ. Současně přezkoumal, zda poskytnutí požadovaných
informací nebrání nějaká zákonná překážka. V této souvislosti dospěl k závěru, že poskytnutí
informací, konkretizovaných pod body 1) a 2) Vaší žádosti lze ve smyslu § 4a odst. 2 písm. a) InfZ
poskytnout v plném rozsahu.
Pokud se týká informacích, kterých se jako žadatel domáháte pod 3) předmětné žádosti, tak
povinný subjekt v rámci své informační povinnosti přezkoumal, zda požadovanými informacemi
disponuje. V rámci tohoto vlastní interního šetření zjistil, že požadované informace sice lze
dohledat v příslušných informačních systémech Policie České republiky, ale nelze je získat na
základě provedení nějakého standardního automatizovaným zadáním či příkazu. K jejich
dohledání a následnému poskytnutí v odpovídajícím formátu tak bude třeba vynaložit mimořádně
rozsáhlého vyhledání informací. Z tohoto důvodu se ve věci poskytnutí informací,
konkretizovanými pod bodem 3) povinný subjekt plně odkazuje na svou výzvu, vyhotovenou ve
smyslu ustanovení § 17 odst.1 InfZ. adresovanou Obci Jenštejn a na její odůvodnění.
U bodu 4) Vaší žádosti povinný subjekt došel k závěru, že tuto část Vašeho podání, nelze podle
jejího obsahu za žádost podle InfZ považovat, neboť z ní vyplývá, že se nedomáháte sdělení
informace nebo jejího zpřístupnění. Nejste tedy žadatelem ve smyslu § 3 odst.1 InfZ, nevyžadujete
sdělení nebo zpřístupnění informace, tak jak je definována v § 3 odst.3 InfZ a není na ní možno ze
strany povinného subjektu reagovat v režimu § 4a InfZ a násl. Toto podání není tedy žádostí
o informace ve smyslu InfZ, a není tudíž na místě ji vyřídit v režimu tohoto zákona.
Mimo režim InfZ Vám však sdělujeme, že v rámci řešení Vašeho podnětu byla jeho část,
konkretizovaná pod bodem 4) a Vaše následující sdělení, týkající se účasti zástupců Policie České
republiky na veřejném setkání s občany obce Jenštejn, předána k přímému vyřízení vedení
Územního odboru Praha venkov-VÝCHOD, které bylo o Vašem podání v plném rozsahu
informováno.
Jak je již shora uvedeno, pokud se týká bodu 1) a 2) Vaší žádosti ze dne 5. 10. 2022, poskytnutí
zde dožadovaných informací nebrání žádné zákonné překážky a proto Vám ve smyslu § § 4a odst.
2 písm. a) InfZ povinný subjekt sděluje následující:
V období od 01. 01. 2022 do 30. 09. 2022 bylo v Obci Jenštejn nahlášeno či odhaleno celkem 14
případů podezření ze spáchání trestného činu. V jedenácti případech byly zahájeny úkony
trestního řízení. Ve třech případech se podezření neprokázalo a proto byly uloženy bez dalšího
opatření ad acta. Z výše uvedených 11 případů, u kterých došlo k zahájení úkonů trestního řízení,
bylo 5 případů odloženo usnesením podle § 159a odst.5 tr. řádu, neboť se nepodařilo zjistit
skutečnosti, opravňující policejní orgán zahájit trestní stíhání podle § 160 trestního řádu (tzv.
neznámý pachatel), jeden případ byl policejním orgánem odložen usnesením § 159a odst.1 tr.
řádu, neboť prověřování bylo zjištěno, že v předmětné věci nešlo o podezření ze spáchání
trestného činu a věc nebylo na místě vyřídit jinak. Dva případy byly v režimu zkráceného
přípravného řízení předány se závěrečnou zprávou státnímu zástupci k podání návrhu na
potrestání. V pěti případech doposud nebylo prověřování ukončeno.
V informačních systémech Policie nejsou ve všech případech uvedena přesná místa ulic, kde k
jednání došlo nebo kde měly být nahlášeny. Z přístupných záznamů z informačních systémů
Policie České republiky vyplývá, že v souvislosti se šetřením nebo prověřováním podezření ze
spáchání trestného činu byla jako místo spáchání nebo ohlášení trestného činu označena ve dvou
případech část obce Jenštejn – Dehtáry, ve třech případech ulice Zlatnická a dále pak jednotlivě
ulice Cechovní, Hradní, Radonická, Okrouhlá a Za humny.
Nad rámec předmětného sdělení Vám pro doplnění výše uvedených informací, jako doprovodnou
informaci ve smyslu § 3 odst.6 InfzZ, povinný objekt sděluje, že v období od 01. 01. 2022 do 30.
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09. 2022 byla na území Obce Jenštějn řešeno celkem 67 případů přestupků, z toho 60 dopravních
přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů, 4 přestupky proti majetku a 3 přestupky proti občanskému soužití, vše podle
zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
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