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USNESENÍ

     Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad 
věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodl takto:

     Podle ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se 
odepírá Pavlu Lichnovskému (dat.nar. 26.03.1974), bytem Rybí 227, 742 65 Rybí (dále jen 
„žadatel“) nahlédnutí do spisu, a to jeho části, která je tvořena projektovou dokumentací stavby 
RD č.p. 160, parc. č. 639/4 k.ú. Ludvíkov vlastníků Jaroslava, Jiřiny a Jana Palasových, jak bylo 
uvedeno v žádosti o poskytnutí informace formou nahlédnutím do projektové dokumentace výše 
uvedené stavby. 

Odůvodnění

     Dne 11.01.2016 obdržel Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního 
prostředí, jako stavební úřad žádost „žadatele“ o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), formou nahlédnutím do projektové 
dokumentace stavby RD č.p. 160, parc. č. 639/4 k.ú. Ludvíkov vlastníků Jaroslava, Jiřiny a Jana 
Palasových.

     Stavební úřad posoudil předloženou žádost o informaci podle jejího obsahu, formy žádané 
informace a osoby žádající o její poskytnutí a dospěl k závěru, že se jedná o žádost k nahlédnutí do 
spisu ve smyslu ust. § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a to jinou osobou. Právo nahlížet do spisů stavebního úřadu je 
dle odst. 1 tohoto ustanovení dáno účastníkům řízení a jejich zástupcům, odst. 2 tohoto ustanovení 
pak upravuje, že jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem 
nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších 
dotčených osob anebo veřejný zájem. Žádost „žadatele“ obsahuje požadavek – poskytnutí 
informace formou nahlédnutí do projektové dokumentace stavby RD č.p. 160, parc. č. 639/4 k.ú. 
Ludvíkov, bez prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, který by stavební úřad 
v usnesení posuzoval. 

     Správní orgán má povinnost nejprve posoudit, zda žadatel o nahlížení do spisu v daném 
konkrétním případě právní zájem či jiný vážný důvod vztahující se k nahlížení do spisu konkrétně 
tvrdí a také prokazuje. I přesto, že pojem právní zájem dosud judikatura nedefinovala a ani vážný 
důvod, pro který by jiné osoby mohly žádat o nahlédnutí do spisu, není jednoznačně definován, lze 
z rozhodovací praxe dovodit obecné pravidlo, že právním zájmem nebo vážným důvodem, který 
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může být správním orgánem považován za dostačující k povolení nahlédnout do spisu, je 
konkrétní, specifická okolnost na straně žadatele, která se ho bezprostředně dotýká a kterou 
žadatel správnímu orgánu dostatečně prokázal. Povinný subjekt postupoval v souladu se zákonem, 
když požadovanou informaci - poskytnutí informace formou nahlédnutí do projektové dokumentace 
stavby RD č.p. 160, parc. č. 639/4 k.ú. Ludvíkov – dle ust. § 38 odst. 2 správního řádu z důvodu 
ochrany osob a jejich majetku odepřel. 

Poučení

     Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, 
stavebního řádu a kultury, a to podáním učiněným u Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, 
odboru výstavby a životního prostředí. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Vojtěch Virág
vedoucí odboru VaŽP

Doručí se: (prostřednictvím IS DS)
 Pavel Lichnovský, Rybí 227, 742 65 Rybí
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