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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

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 obdržel dne 18.8.2017 žádost Ing. Veroniky Holubcové, nar. 
8.12.1987, Myslivecká 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

„Tímto žádám o poskytnutí následujících informací k „jiné stavbě“ – slovy stavebního 
úřadu uvedené v rozhodnutí pod čj.: MUVP 7991/2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 Kopii rozhodnutí, popř. opatření stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební 
povolení), kterým byla povolena stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé 
opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 

 Kopii dokladu, kterým byla stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné 
zídky a parkoviště před stavbou 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 ke stavbě vnějšího schodiště (viz. foto níže), 
přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 

 Kopii části výkresové projektové dokumentace týkající se stavby vnějšího schodiště 
(viz. foto níže), přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně a jejich 
zabezpečení proti pádu osob. 

 

Stavební úřad Městského úřadu Vrbno pod Pradědem Vám sděluje následující a Vaši 
žádost vyřizuje takto: 

 Zasíláme kopii územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUVP 10369/2014 
ze dne 20.10.2014 na stavbu: Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova, kterým 
byla povolena stavba vnějšího schodiště, přilehlé opěrné zídky a parkoviště před 
stavbou smuteční síně. 

 Doklad, kterým by byla stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné 
zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně uvedena do užívání (tj. kolaudační 
souhlas, pořp. oznámení o užívání, kolaudační rozhodnutí), nebyl vydán. 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace se nachází v kopii územního 
rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUVP 10369/2014 ze dne 20.10.2014 na  
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stavbu: Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova v bodu 1. podmínek pro umístění 
stavby. 

 Zasíláme kopii základního listu stavebního deníku, kde se nachází údaje o 
technickém dozoru investora, stavbyvedoucím a realizační firmě. 

 Kopie části výkresové projektové dokumentace týkající se stavby vnějšího 
schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou 
smuteční síně a jejich zabezpečení proti pádu osob nebude poskytnuta. 

 

Referent odboru VaŽP 

Jana Francová 

v.r. 
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Přílohy: 
 kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUVP 10369/2014 ze dne 

20.10.2014 na stavbu: Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova 

 kopie základního listu stavebního deníku, kde se nachází údaje o technickém 
dozoru investora, stavbyvedoucím a realizační firmě 
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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 
8126/2017 dne 18.8.2017 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, se částečně 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 18.8.2017 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 k „jiné stavbě“ – slovy stavebního 
úřadu uvedené v rozhodnutí pod čj.: MUVP 7991/2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

 Kopii rozhodnutí, popř. opatření stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební 
povolení), kterým byla povolena stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé 
opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 

 Kopii dokladu, kterým byla stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné 
zídky a parkoviště před stavbou 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 ke stavbě vnějšího schodiště (viz. foto níže), 
přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 
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 Kopii části výkresové projektové dokumentace týkající se stavby vnějšího schodiště 
(viz. foto níže), přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou 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 vyhověl žádosti v těchto bodech: 
 Kopii rozhodnutí, popř. opatření stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební 

povolení), kterým byla povolena stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé 
opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 
Byla zaslána kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUVP 10369/2014 
ze dne 20.10.2014 na stavbu: Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova, kterým byla 
povolena stavba vnějšího schodiště, přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou 
smuteční síně. 

 Kopii dokladu, kterým byla stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné 
zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně uvedena do užívání (tj. kolaudační 
souhlas, pořp. oznámení o užívání, kolaudační rozhodnutí); 
Doklad, kterým by byla stavba vnějšího schodiště (viz. foto níže), přilehlé opěrné 
zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně uvedena do užívání (tj. kolaudační 
souhlas, pořp. oznámení o užívání, kolaudační rozhodnutí), nebyl vydán. 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace, technického dozoru investora, 

stavbyvedoucího a realizační firmy ke stavbě vnějšího schodiště (viz. foto níže), 
přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně; 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace se nachází v kopii územního rozhodnutí 
a stavebního povolení č.j. MUVP 10369/2014 ze dne 20.10.2014 na stavbu: 
Parkoviště a zpevněné plochy u hřbitova v bodu 1. podmínek pro umístění stavby. 
Byla zaslána kopie základního listu stavebního deníku, kde se nachází údaje o 
technickém dozoru investora, stavbyvedoucím a realizační firmě. 

Žádosti o poskytnutí informace se nevyhovuje v tomto bodě: 
 Kopii části výkresové projektové dokumentace týkající se stavby vnějšího schodiště 

(viz. foto níže), přilehlé opěrné zídky a parkoviště před stavbou smuteční síně a jejich 

zabezpečení proti pádu osob. 

Ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 
Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanovením správního řádu a 

zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud 
žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka 
stavby, které se dokumentace týká. 

Protože žádost o poskytnutí informací nebyla doložena ani jedním souhlasem dle výše 
uvedeného ustanovení stavebního zákona, žádost o informaci se v tomto bodě odmítá. 
 

Z výše uvedených důvodů musel povinný subjekt postupovat dle ustanovení § 15 odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost částečně 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. 
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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, odboru územního plánování a stavebního 
řádu prostřednictvím Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, odboru výstavby a životního 
prostředí, do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

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  
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