
Rada města  

Libčice nad Vltavou 

 

                                                                                          V Libčicích nad Vltavou 11.1.2015 

 

Věc: Žádost o revokaci usnesení Rady města Libčice nad Vltavou č. 4/28-2014. 

 

 

Vážení členové Rady města Libčice nad Vltavou, 

 

na žádost o zveřejnění odkazu na internetových stránkách našeho města vedoucího 

k internetovým stránkám Libčického občanského spolku LOS jste reagovali tímto usnesením: 

Usnesení: Rada města konstatuje, že  složka  Organizace a spolky je určena pro zájmové 

a sportovní organizace. LOS vznikl jako volební subjekt a má své vlastní webové 

stránky. 

Jako předsedkyně spolku LOS nesouhlasím s tímto Vaším rozhodnutím a žádám Vás o 

revokaci tohoto usnesení. 

 

Zdůvodnění: 

1. Zdůvodnění uvedené v usnesení rady města není založeno na žádném organizačním 

statusu  internetových stránek města Libčice nad Vltavou, který by byl k datu podání 

mé žádosti i tohoto odvolání veřejně znám a měl formu závazného dokumentu. Rada 

města si webovou složku Organizace a spolky tudíž vykládá čistě podle svého uvážení 

a z mého pohledu svévolně proti obecně prospěšnému smyslu webových stránek 

města, jímž má být co nejširší informovanost obyvatel města i ostatní veřejnosti, 

pokud se stane uživatelem tohoto veřejného webu.  

2. Spolek LOS má ve svých stanovách jasně uvedeno, že jedním z jeho cílů je podpora a 

rozvoj kulturních a sportovních aktivit. V praxi své činnosti od doby svého založení 

náš spolek uspořádal nebo podpořil mnoho akcí, které s volbami a politikou vůbec 

neměly nic společného. Dokladem jsou informace na našich webových stránkách. 

3. Podle  § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je 
město, které řídíte prostřednictvím městského úřadu, jako provozovatel webových 
stránek coby jednoho z informačních médií obce,  povinným subjektem zavázaným 
zákonem poskytovat veřejnosti informace z oblasti své působnosti podle zákona č. 
128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění (viz ust.  § 35 odst.1) .  V daném případě jde 
o oblast občanského života, která není v rozporu se žádným zákonem a nařízením 
platným na území České republiky stejně tak jako na území Libčic nad Vltavou. 
Nezveřejněním informace o existenci a činnosti našeho spolku, o kterou jsme 
požádali, postupujete v rozporu s ust. § 4 odst. 1 výše uvedeného zákona. Požadovali 
jsme na Vás jako  na zástupcích povinného subjektu, abyste zveřejnili v zájmu 
informovanosti občanů města věcnou informaci, nikoli názor. Jako žadatelé o 
poskytnutí takové informace veřejnosti se cítíme být poškozeni, protože 
nezveřejněním informace o existenci našeho spolku v jednom z centrálních médií 
obce omezujete rozšiřování povědomí o aktivitách našeho spolku sloužících jako 
nabídka pro volnočasovou náplň našich občanů. Jako občané města se cítíme být 
poškozeni ve jménu ostatních občanů, jimž je znepřístupněním informace o existenci 
našeho spolku omezován informační horizont o aktivních organizacích poskytujících 



obyvatelům Libčic druh veřejně prospěšné služby, včetně možnosti vstoupit do 
našeho spolku a uspokojit tak jedno ze základních práv občana. Vaše jednání budí 
dojem, že zamezením zveřejnění informace sledujete efekt neznalosti a neorientace 
občanů v půdorysu spolkového života obce jako jedné formy života občanské 
společnosti, čímž se míjíte se smyslem  článku 17 Listiny základních práv a svobod. 

4. Vaše zdůvodnění obsažené v usnesení rady města je liché i v argumentaci, že LOS 
vznikl jako výhradně volební subjekt. Jednak nemůžete toto tvrzení prokázat jiným 
než časovým vztahem mezi okamžikem založení spolku a termínem obecních voleb, 
jednak důvod vzniku spolku nebyla jednoznačná volební aktivita. Tímto způsobem 
můžete přistupovat k politickým stranám a hnutím, anebo k jednoznačně politickým 
spolkům. Na okraj podotýkáme, že stejně bychom mohli argumentovat i my proti 
Liběhradu, protože ten podle principu Vaší interpretace také vznikl s cílem   vstoupit 
svými kandidáty do obecních voleb v roce 2006. Mohli bychom polemizovat o 
existenci Občanského sdružení Liběhrad – zájmové kroužky, které je prezentováno na 
webu města Libčice nad Vltavou, když o jejich existenci není zmínka na stránkách 
Liběhradu ani ve veřejném rejstříku. 

5. Máme za to, že Vaše zamítnutí jen ilustruje Váš laxní přístup k zpřístupňování 
informací o občanském životě ve městě. Protože by se město jako správce městských 
webových stránek mělo snažit zveřejňovat  co nejvíce informací o veřejném životě 
v katastru města, tzn. včetně informací o existenci a zástupcích politických stran 
v naší obci působících. Z toho důvodu žádáme radu města, aby webové stránky města 
zveřejnily v režimu stálého přístupu také informace o internetových adresách 
politických stran, pokud takové stránky mají, které jsou zastoupeny v našem 
zastupitelstvu.  

6. Prioritou však zůstává naše žádost o zveřejnění základní informace o našem spolku 
v podobě jeho názvu a loga s prolinkem na jeho internetovou adresu. Logicky tento 
informační zdroj patří do sekce Spolky, pokud se rozhodnete sekce webu města 
přeorganizovat tak, aby samostatně byly uvedeny organizace, které počítáte podle 
svých vlastních slov k „volebním“, nebudeme proti tomu nic namítat, ale současně 
bychom v tom případě požadovali o zveřejnění prolinku v sekci věnované kulturním a 
sportovním organizacím na sekci kultury a sportu, kterou v tom případě na svém 
webu vytvoříme. 

 
Vážení členové Rady města Libčice nad Vltavou, tuto žádost o revokaci usnesení 
postupujeme současně také Krajskému úřadu pro Středočeský kraj, odboru kanceláře 
ředitele,  oddělení metodiky a organizace a Ministerstvu vnitra ČR, zatím pouze na vědomí. 
Pokud nezměníte své stanovisko směrem k vyhovění našemu požadavku, budeme nuceni 
požádat výše uvedené orgány o přezkoumání  správnosti Vašeho postupu.  
 
 
S pozdravem  
                                                 
 
 
                                                                                                      Ilona Ptáčková, předsedkyně LOS 
 
 



Přílohy:  
1. Žádost o uveřejnění Libčického občanského spolku LOS na webových stránkách 

města, 1.12.2014 (kopie) 

2. Sdělení MěÚ o usnesení Rady města Libčice nad Vltavou, č.j. MeULi/2906/2014 

(kopie) 

3. Stanovy Libčického občanského spolku LOS (kopie) 

 


