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ROZHODNUTÍ  

o odmítnutí žádosti  
 
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný subjekt  podle 
ustanovení § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)  ve věci žádosti, evidované 
pod č.j. MUVP 7296/2022 dne 01.08.2022, o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, kterou podala PB SCOM s.r.o., IČO: 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice, rozhodl: 
 
Žádost o poskytnutí informace se za použití ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném přístupu 
k informacím odmítá tak, že se neposkytnou informace podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního 
zákona, pouze u právnických osob od 01.02.2022 doposud u těchto bodů: 
1) Rozhodnutí o odstranění stavby – kopii první stránky rozhodnutí, 
2) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání 

rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, kterých se projednávané 
odstranění týká, 

3) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, zejména pak specifikace 
nemovitostí, kterých se ohlášení týká, 

 
protože ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí v požadovaném termínu od 01.02.2022 doposud nebylo 
vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, neprobíhá řízení o odstranění stavby a nebylo podáno ohlášení 
záměru odstranit stavbu.  
 

Odůvodnění: 
 

Dne 01.08.2022 obdržel prostřednictvím datové schránky Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor 
výstavby a životního prostředí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem (dále jen „povinný 
subjekt“) od společnosti PB SCOM s.r.o., IČO: 25397087, Radniční 28, 753 01 Hranice (dále jen 
„žadatel“), podání označené jako – Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 
na základě které žádá o poskytnutí následujících informací: 
 
Požadovaná informace: 
V případě, že Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) vydává rozhodnutí o odstranění 
stavby, žádáme o poskytnutí informací podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona, 
pouze u právnických osob od 01.02.2022 doposud u těchto bodů. 

1) Rozhodnutí o odstranění stavby – kopii první stránky rozhodnutí. 
2) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má 

být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak specifikace nemovitostí, 
kterých se projednávané odstranění týká. 

3) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, zejména pak 
specifikace nemovitostí, kterých se ohlášení týká. 
 

Podle ustanovení § 3 odst. 3) zákona o  svobodném přístupu k informacím se za informace pro účely 
tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv 
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nosiči, zejména  písemný záznam na listině, záznam uložený v elektronické podobě nebo záznam 
zvukový, obrazový nebo audiovizuální.                                                                                   
 
Povinný subjekt posoudil uvedenou žádost o poskytnutí informací a v souvislosti s tím nemůže 
vyhovět a poskytnout výše požadované Rozhodnutí o odstranění stavby, Sdělení informací o 
probíhajících řízeních o odstranění stavby a Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit 
stavbu, protože ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí v termínu od 01.02.2022 doposud nebylo vydáno  
rozhodnutí o odstranění stavby, neprobíhá řízení o odstranění stavby a nebylo podáno ohlášení 
záměru odstranit stavbu.  
 
Z toho důvodu povinný subjekt postupoval podle ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném 
přístupu k informacím a žádost odmítl. Z ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k 
informacím totiž vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti,  s výjimkou případů, kdy se 
žádost odloží. 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze, do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení  rozhodnutí, podle 
ustanovení § 16 odst. 1) zákona o svobodném přístupu k informacím ve smyslu ustanovení § 83 odst. 
1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), podat odvolání. Odvolání se podává 
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 
prostřednictvím Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, odboru výstavby a životního prostředí. 
 
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout dnem následujícím po dni doručení písemnosti 
adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a písemnost byla 
uložena, na poště, nebo datové schránce, pokládá se  podle ustanovení § 24 odst. 1) správního řádu, 
písemnost za doručenou desátým dnem od data uložení.  
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Podle ustanovení § 82 odst. 1) správního řádu je nepřípustné 
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
 
Podle § 82 odst. 2) správního řádu musí mít odvolání náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 2) 
správního řádu. 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

Milan Halo, v.r. 
Referent odboru výstavby a ŽP 
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