
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 

Žádost číslo: 58 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 135375/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 07.12.2021 

Obsah žádosti: Geometrický plán 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: MJP 

Odpověď poskytnuta dne:  21.12.2021 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 
 
Odpověď:   

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l  

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“), kterou podal dne 07.12.2021 Mgr. Libor Burian, Kobližná 71/2, 602 00 Brno, 
v právním zastoupení XX, nar. XX, trvale bytem, XX, XX, PSČ XX 

takto: 

Žádost o poskytnutí geometrického plánu č. 187-250/2020 zpracovaný Ing. Robertem 
Christiannem, úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, se dle ustanovení § 15 odst. 1 
InfZ, z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 InfZ 

odmítá.  

Odůvodnění: 

Požadovaný geometrický plán je součástí žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení                                            
sp.zn.: /81011/2021/VYS/HEUR a byl zaslán spolu s uvědoměním o zahájení tohoto řízení 
vyvlastňovanému, majiteli nemovitosti, kterou má zájem pan XX odkoupit.   

Vyvlastňovací úřad uvádí, že citované řízení není dosud uzavřené a mandant právního zástupce 
není účastníkem tohoto řízení, který by měl právo nahlížet do spisu nebo si z něj činit výpisy, nebo 



 

požadovat kopie částí spisu. Dle § 38 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, mají právo do spisu 
nahlížet pouze účastníci řízení a jejich právní zástupci. S tímto právem je pak spojeno i právo na 
to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.  

Zájem odkoupit nemovitost není dle správního orgánu dostatečným důvodem pro přiznání tohoto 
práva dle § 38 odst. 2 správního řádu. Požadovaný geometrický plán je vlastnictvím společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., kterou může žadatel požádat o poskytnutí kopie. Stejně tak mu ji může 
poskytnout vyvlastňovaný majitel nemovitosti. Na tyto možnosti byl žadatel již upozorněn 
sdělením ze dne 8.12.2021 č.j. MUSP 136012/2021. 

Z výše uvedeného důvodu správní orgán rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 
odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 
zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 
učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 
787 01 Šumperk.  

                                                                                          

 

 

Ing. Helena Urbanová  

Vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu 

Odbor výstavby 

Městský úřad Šumperk 

 

 

 

 


