Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OVÚP-6967/2019
MeDO-48608/2019-Sd
Sladká
379 719 111
podatelna@mesto-domazlice.cz

DATUM:

23.07.2019

ROZHODNUTÍ
Město Domažlice, Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a v souladu s vnitřní směrnicí Městského úřadu Domažlice č. 2/2012 k zajištění
přístupu k informacím (dále jen směrnice), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ve
spojení s § 11 odst. 1 písm. b) o žádosti , kterou dne 17.07.2019 podala:
ve věci poskytnutí informací o pozemcích parc.č. 350/4 k.ú. Starý Spálenec, parc.č. 280/12, parc.č. 46/1,
parc.č. 51/1 vše v k.ú. Nový Spálenec, parc.č. 3670/2 v k.ú. Domažlice, parc.č. 550/76 k.ú. Chodov u
Domažlic, parc.č. 29/2 k.ú. Nový Kramolín, parc.č. 2/4 k.ú. Trhanov a to zda jsou tyto pozemky zasaženy
stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím návrhem a zda jsou tyto pozemky zasaženy
stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem dle zákona takto:
Žádost se odmítá a neposkytují se požadované informace.
Odůvodnění
Dne 17.07.2019 obdrželo město Domažlice, Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního
plánování (dále jen „povinný subjekt“) žádost o poskytnutí informace dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zákon). Tato žádost
byla zaevidována pod č.j. MeDO- 47655/2019-Sd.
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti.
Informací dle § 3 odst. 3 zákona je 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.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon
upravuje jejich poskytování.
Povinnost poskytovat informace se dle § 2 odst. 4 zákona netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací.
Povinný subjekt žádost posoudil a došel k závěru, že žádosti nelze vyhovět. Požadované informace o tom,
zda jsou uvedené pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury a zda jsou uvedené
pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby, povinný subjekt nemá a ani z žádného zákona
nevyplývá, že by je měl mít. Nelze poskytovat informace, které povinný subjekt nemá, mít je nemusí a
které by musel nově vytvořit, na což se v souladu s § 2 odst. 4 zákona nevztahuje povinnost poskytovat
informace. Nejedná se tedy o informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona. Prostá neexistence požadovaných
informací je důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a z tohoto důvodu povinný subjekt v
této části žádosti nevyhověl.
Na požadované informace o tom, zda jsou pozemky zasaženy návrhem stavby silnice či jiné dopravní
infrastruktury nebo návrhem veřejně prospěšné stavby, se zákon nevztahuje, pokud zvláštní zákon jejich
poskytování upravuje. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 183/2006 Sb., o územním
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plánování a stavebním řádu, který upravuje poskytování takovýchto informací. Z tohoto důvodu povinný
subjekt v této části žádosti nevyhověl.
Správní orgán z výše popsaných důvodů tímto rozhodnutím odmítl žádost o poskytnutí informace .
V souladu s § 2 odst. 1 zákona jsou povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace
vztahující se k jejich působnosti, mimo jiné územní samosprávní celky. Dle směrnice je poskytovatelem
informací příslušný odbor městského úřadu v rámci jeho příslušné pravomoci a působnosti stanovené
organizačním řádem Městského úřadu Domažlice. O odmítnutí žádosti proto rozhodoval jménem města
Domažlice Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze podle § 16 odst. 1 zákona podat odvolání, Odvolání se podává do 15 dnů ode
dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova
18, Plzeň prostřednictvím města Domažlice.
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