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ROZHODNUTÍ č. 1/2019
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 5816/2019 dne 30.05.2019, o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, kterou podala Mgr. Ing. Miroslava Spodniaková, advokátka, ČAK evidenční č. 17068, IČ:
05175691, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, rozhodl:
Žádost o poskytnutí informace se za použití ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném přístupu
k informacím odmítá tak, že se neposkytne geometrický plán, na jehož základě došlo ke sloučení
pozemku parc. č. 6 do pozemku parc. č. 5/1 s novou výměrou 4908 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem,
včetně souhlasu příslušného stavebního úřadu se sloučením pozemků dle příslušného geometrického
plánu, týkající se pozemků parc. č. 6 a 5/1 v katastrálním území Železná pod Pradědem ve Vrbně pod
Pradědem, místní části Vidly, protože ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí geometrický plán a souhlas
příslušného stavebního úřadu, ve spisovně odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu
Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 79326 Vrbno pod Pradědem, nebyly nalezeny.

Odůvodnění:
Dne 30.05.2019 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 Mgr. Ing. Miroslavy Spodniakové, advokátky, ČAK evidenční č. 17068, IČ: 05175691, se
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatelka“), podání označené jako
– ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, na základě které žádá o poskytnutí následujících informací:
Požadovaná informace:
Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících Dokumentů ve formě prostých kopií:
- geometrický plán, na jehož základě došlo ke sloučení pozemku parc. č. 6 do pozemku parc. č.
5/1 s novou výměrou 4908 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem, včetně souhlasu příslušného
stavebního úřadu se sloučením pozemků dle příslušného geometrického plánu.
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.
Povinný subjekt posoudil uvedenou žádost o poskytnutí informací a v souvislosti s tím nemůže
vyhovět a poskytnout výše uvedený geometrický plán včetně souhlasu příslušného stavebního úřadu
se sloučením pozemků dle příslušného geometrického plánu, protože ke dni vyhotovení rozhodnutí
požadované dokumenty nebyly ve spisovně povinného subjektu nalezeny.
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Z toho důvodů povinný subjekt postupoval podle ustanovení § 15 odst. 1) zákona o svobodném
přístupu k informacím a žádost odmítl. Z ustanovení § 15 odst. 1) téhož zákona 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 ode dne doručení písemnosti
adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen a písemnost byla
uložena, se podle ustanovení § 24 odst. 1) správního řádu, pokládá 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
Referent odboru výstavby a ŽP

Rozdělovník: (DS)
Mgr. Ing. Miroslava Spodniaková, advokátka, ČAK evidenční č. 17068, IČ: 05175691, se sídlem Na
Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Adresa pro doručování:
HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Praha 1 – Nové Město, Na Florenci
2116/15, PSČ 110 00, Datová schránka: zz79uga.
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