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Dle rozdělovníku 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

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  „zákona  o  svobodném  přístupu  
k informacím“) rozhodl ve věci žádosti Ing. Veroniky Holubcové, nar. 8.12.1987, bytem 
Myslivecká č.p. 590, 793 26 Vrbno pod Pradědem, evidované pod č.j. MUVP 22/2018 dne 
02.01.2018 takto: 

 
Žádost o poskytnutí informace se za použití ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném 
přístupu   k informacím   částečně   odmítá   tak,   že   neposkytne   kolaudační   souhlas 
k novostavbě HASIČSKÉ ZBROJNICE u čerpací stanice benzina, vč. veškerých příloh, které 
nejsou určeny pouze pro stavebníka, protože ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí nebyl 
vydán a neposkytne stavební povolení, popř. jiné opatření stavebního úřadu podle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)/pokud bylo již vydáno/ ke stavbě, resp. 
stavebním úpravám objektu na pozemku parc. č. 477 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, tzv. 
„LIĎÁKU“, vč. veškerých příloh, které nejsou určeny pouze pro stavebníka, protože to dosud 
nebylo vydáno. 

 
Odůvodnění: 

 
Dne 02.01.2018 obdržel Městský úřad Vrbno pod Pradědem, odbor výstavby a životního 
prostředí (dále jen „povinný subjekt“) od Ing. Veroniky Holubcové, nar. 8.12.1987, bytem 
Myslivecká č.p. 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.“), na základě které žádá o 
poskytnutí následujících informací: 

 
Tímto žádám o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: 

• Stavební povolení a kolaudační souhlas k novostavbě HASIČSKÉ ZBROJNICE u 
čerpací stanice benzina, vč. veškerých příloh, které nejsou určeny pouze pro 
stavebníka; (dále jen „bod 1.“) 

• Stavební povolení, popř. jiné opatření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“)/pokud bylo již vydáno/ ke stavbě, resp. 
stavebním úpravám objektu na pozemku parc. č. 477 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, 
tzv. „LIĎÁKU“, vč. veškerých příloh, které nejsou určeny pouze pro stavebníka.  
(dále jen „bod 2.“) 

Elektronický podpis - 6.2.2018 
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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 nosiči, zejména  písemný záznam  na listině, záznam uložený 
v elektronické podobě nebo záznam zvukový, obrazový nebo audiovizuální. 

 
Z toho důvodu povinný subjekt posoudil uvedenou žádost o poskytnutí informací a 
v souvislosti s tím vyhověl v těchto bodech, nebo jejich částech: 

 
Bod 1. 
Byla poskytnuta kopie ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ 11/2016 č.j.: MUVP 
2718/2016 ze dne 22.3.2016 včetně přílohy, která je jeho součástí: CELKOVÝ SITUAČNÍ 
VÝKRES. 

 
Povinný subjekt dále posoudil uvedenou žádost o poskytnutí informací a v souvislosti s tím 
nevyhověl v těchto bodech, nebo jejich částech: 

 
Bod 1. 
Neposkytne kolaudační souhlas k novostavbě HASIČSKÉ ZBROJNICE u čerpací stanice 
benzina, vč. veškerých příloh, které nejsou určeny pouze pro stavebníka, protože ke dni 
vyhotovení tohoto rozhodnutí nebyl vydán. 

 
Bod 2. 
Neposkytne Stavební povolení, popř. jiné opatření stavebního úřadu podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)/pokud bylo již vydáno/ ke stavbě, resp. 
stavebním úpravám objektu na pozemku parc. č. 477 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, tzv. 
„LIĎÁKU“, vč. veškerých příloh, které nejsou určeny pouze pro stavebníka, protože dosud 
nebylo vydáno. 

 
Z výše uvedených důvodů povinný subjekt postupoval podle ustanovení § 15 odst. 1) 
zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost částečně odmítl. Z ustanovení § 15 
odst. 1) téhož zákona totiž vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, 
nevyhoví  vydá  rozhodnutí  o  zamítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti,    
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 
Poučení: 

 
Proti  tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení  § 16 odst. 1) zákona o svobodném přístupu  
k informacím ve smyslu ustanovení § 83 odst. 1) správního řádu 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, 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 § 82 odst. 2) správního řádu musí mít odvolání náležitosti podle 
ustanovení § 37 odst. 2) správního řádu. 

 
Za správnost vyhotovení 

 
Milan Halo 

Referent odboru výstavby a ŽP 
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Rozdělovník: 
 

Obdrží: (dodejkou) 
Ing. Veronika Holubcová, nar. 08.12.1987, bytem Myslivecká č.p. 590, 793 26 Vrbno pod 
Pradědem 

 

 
Přílohy: - Územní rozhodnutí stavební povolení 11/2016 č.j.: MUVP 2718/2016 z 22.3.2016 

včetně přílohy 
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