2. dubna 2015

Konec pohádky o transparentnosti: kraj si za půl milionu najímá právníka,
aby ztížil občanům přístup k informacím
Během jednání březnového zastupitelstva Libereckého kraje bylo schváleno
navýšení rozpočtu kraje o 0,55 milionů korun na najmutí právního experta, který
by kraji pomáhal s vyřizováním žádostí podle zákona o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb. Může se tak stát, že si tak občané kraje
nedobrovolně zaplatí půl milionu ročně navíc, aby jim bylo bráněno v přístupu
k veřejným informacím.
Informace, že si kraj chce najmout právníka, poprvé zazněla na zasedání kontrolního výboru
minulý týden. Celá věc navazuje na předchozí vyjádření představitelů kraje v čele s Martinem
Půtou, kteří útočí na občany a instituce, které po kraji požadují veřejné informace.
Jako v minulosti bylo předně osočováno Krajské protikorupční pracoviště (KPKP), že
neúnosně zavaluje Liberecký kraj informacemi. Pravda je ovšem poněkud střízlivější. Ve věci
„kauzy IP1“ (kauza zneužívání evropských dotací skrze Liberecké romské sdružení) byly
vzneseny pouze 2 dotazy – 5.12.2014 a 5.1.2015. Faktem je, že prostá žádost byla úřadem
nejprve odmítnuta s tím, že dokumenty v odboru neexistují, po té odmítnuta znova s
poukazem na zákon 106, že úřad není povinen dokument vydat a nakonec tento dokument
úřad vydal.
V případě dopravní zakázky jsme podali další dva dotazy. Tedy během roku 2014 a letošních
měsíců celkem 4 dotazy. Bohužel praxe je taková, že jednotliví radní či ředitel úřadu často na
dotazy dle zákona č. 106 neodopovídají vůbec nebo protizákonně, když informace odmítají
vydat.
KPKP proto vyzývá zástupce Libereckého kraje, ať neplýtvají veřejnými prostředky a dodržují
své politické proklamace o transparentnosti a otevřenosti úřadu. Liberecký kraj nechť prostě
odpovídá na dotazy občanů, jak mu určuje zákon.
Ing. Miroslav Kroutil:„Když jsem si přečetl vyjádření vedoucího odboru kanceláře hejtmana,

že nejsou povinni informaci podávat a argumentoval údajným textem ze zákona, opravdu
mne to rozzlobilo. To si skutečně na Krajském úřadu myslí, že si ten zákon neumíme přečíst,
zahnat je do kouta a udělat z nich hlupáky i před Ministerstvem vnitra ???“
„Opět se ukázalo, jak obrovský rozdíl je mezi politickou proklamací a konkrétní realitou.
Vedení Libereckého kraje, které ze sebe dělá vrchol transparentnosti tento týden zařídilo, že
přes 400 tisíc obyvatel kraje si navíc sáhne do kapsy pro půl milionu na odborníka, který
bude vedení kraje pomáhat zatajovat před občany informace, na které mají ze zákona
právo“, říká Jaroslav Tauchman z KPKP.
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