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ROZH ODNUTÍ  
 

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný 
subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů rozhodl ve věci žádosti Ing. Veroniky Holubcové, nar. 
8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem, evidované pod č.j. MUVP 
7645/2017 dne 3.8.2017 takto: 

Žádost o informace se za použití ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odmítá.  

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ing. Veronika Holubcová, nar. 8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.8.2017 obdržel Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního 
prostředí (dále jen „povinný subjekt“), od Ing. Veroniky Holubcové, nar. 8.12.1987, 
Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem (dále jen „žadatelka″), podání označené 
jako „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Touto žádostí se žadatelka 
dožadovala v rámci práva na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), o poskytnutí následujících informací: 
„Tímto žádám o poskytnutí následujících informací ke stavbě smuteční síně ve Vrbně pod 
Pradědem podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 Kopii rozhodnutí, popř. opatření stavebního úřadu, kterým byly povoleny stavební 
úpravy na rozestavěné stavbě smuteční síně ve Vrbně pod Pradědem; 

 Kopii dokladu, kterým byla stavba smuteční síně uvedena do užívání (tj. kolaudační 
souhlas, pořp. oznámení o užívání, kolaudační rozhodnutí); 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace, technického dozoru investora, 
stavbyvedoucího a realizační firmy; 

 Kopii části textové projektové dokumentace řešící zejména údaje o dodržení 
technických požadavků na stavby – zejména § 27 zábradlí vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  

 
Městský úřad Vrbno pod Pradědem 

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Odbor výstavby a životního prostředí 
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o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., dále pak 
části B. Souhrnná technická zpráva – B 2.5. bezpečnost při užívání stavby; 

 Kopii části výkresové projektové dokumentace týkající se terénních úprav a vnějších 
přístupových schodišť do stavby smuteční síně a jejich zabezpečení proti pádu osob. 

Povinný subjekt považuje za nutné nejprve poukázat na ustanovení § 3 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím, kde je stanoveno, že informací se pro účely tohoto 
zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Povinný subjekt posoudil výše uvedenou žádost o informace a v souvislosti s 
požadovanými informacemi musí konstatovat, že požadované informace týkající se 
terénních úprav a vnějších přístupových schodišť nejsou součástí spisu a dokumentace 
stavby Smuteční síně. 

Taktéž toto konstatování podpořila žádost té samé žadatelky o přezkoumání rozhodnutí, 
popř. opatření stavebního úřadu, kterým byla uvedena do užívání stavba smuteční síně 
ve Vrbně pod Pradědem (tj. kolaudační souhlas, popř. oznámení o užívání, kolaudační 
rozhodnutí), podaná dne 3.8.2017 pod č.j. MUVP 7646/2017. 

Z této žádosti, která obsahuje i fotografie, jednoznačně vyplývá, že se jedná o části 
stavby, které nejsou součástí spisu a dokumentace stavby Smuteční síně, ale jiné stavby. 

Jelikož žadatelka požádala o informace, které „neexistují“ v dokumentaci a spise stavby 
Smuteční síně, musel povinný subjekt postupovat dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a žádost odmítnout. 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 ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Dle 
citovaného ustanovení se postupuje i v případě, kdy povinný subjekt požadovanou 
informaci nemá. Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen z důvodů právních, jež 
jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 až § 11 zákona o svobodném přístupu k 
informacím, nýbrž i z důvodů faktických. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí 
informace je právě situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá. Tomu, že 
by žádost o poskytnutí „neexistující″ informace měla být vyřízena rozhodnutím o 
odmítnutí žádosti, nasvědčuje i formulace zmíněného ustanovení zákona, které ukládá 
vydat rozhodnutí kdykoli se žádosti nevyhovuje. 

Podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí 
uvedou jména a příjmení všech účastníků řízení. Povinný subjekt v tomto smyslu uvádí, 
že v daném případě je účastníkem řízení ve věci vydání tohoto rozhodnutí pouze Ing. 
Veronika Holubcová, nar. 8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k 
informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Vrbno pod 
Pradědem, odboru výstavby a životního prostředí, do 15 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 
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Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí a podle odst. 2 tohoto ustanovení musí mít odvolání náležitosti 
dle ustanovení 37 odst. 2 téhož zákona a musí obsahovat údaje  

 
 
 
 

Jana Francová v.r. 
referent odboru výstavby a ŽP 

otisk úředního razítka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník řízení: 
Ing. Veronika Holubcová, nar. 8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
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