
 

 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 26 

Evidenční číslo žádosti: 53232/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 10.05.2019 

Obsah žádosti: Kopie rozhodnutí  č.j. 827/00-IngN 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
VYS 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   16.05.2019  

Odpověď poskytnuta: ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI PRO NEPŘÍSLUŠNOST   

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel :  ……………………………… 

Adresa pro doručování: ……………………………….. 

Telefon: ……………………………….. 

Email: ………………………………………… 

Předmět: požadavek o zaslání „kopie Rozhodnutí (stanoviska, vyjádření nebo sdělení) 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR k „Odvolání proti rozhodnutí č.j. KUOK 24143/2019 ze dne 

04.03.2019“ ve věci stavby „Plynová přípojka na pozemku p.č. 139 v k.ú. Rapotín umístěná 

v rozporu se stavebním povolením ze dne 08.03.2000, č.j.: 827/00-IngN manželů ………………. 

bytem ……………………………… 

Dne 10.5.2019 obdržel Městský úřad Šumperk prostřednictvím elektronické podatelny žádost o 

poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen informační zákon), a to zaslání „kopie Rozhodnutí (stanoviska, 

vyjádření nebo sdělení) Ministerstva pro místní rozvoj ČR k „Odvolání proti rozhodnutí č.j. KUOK 

24143/2019 ze dne 04.03.2019“ ve věci stavby „Plynová přípojka na pozemku p.č. 139 v k.ú. 

Rapotín umístěná v rozporu se stavebním povolením ze dne 08.03.2000, č.j.: 827/00-IngN 

manželů ………………. bytem ……………………………………………….  

Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.5.2019 se podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního 

zákona č. 106/1999 Sb. 

o d k l á d á 

z důvodu, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti našeho úřadu jako povinného 

subjektu. 

Odůvodnění: 

S odkazem na § 2 odst. 1 informačního zákona ve vazbě na § 14 odst.5 písm. c) informačního 

zákona sdělujeme, že předmět žádosti se nevztahuje k působnosti našeho stavebního úřadu, a to 

z důvodu, že rozhodnutí č.j. KÚOK 24143/2019 ze dne 4.3.2019, proti kterému podali odvolání 

http://www.sumperk.cz/
mailto:pavlahanackova@seznam.cz


 

manželé ………………….. bytem …………………………., vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 

strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, který následně odvolání manželů 

………………..spolu se spisovým materiálem pravděpodobně již postoupil k rozhodnutí o odvolání na 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jedná se tedy o dokument, který stavební úřad MěÚ Šumperk 

nevytvořil, nemá tento dokument k dispozici a není tedy příslušným povinným subjektem, který je 

nositelem požadované informace. Náš stavební úřad k předmětné věci nemá k dispozici žádné 

údaje, dokumenty ani spisový materiál a je zcela možné a více než pravděpodobné, že v dané věci 

nebylo Ministerstvem pro místní rozvoj dosud rozhodnuto.  

O poskytnutí požadované informace je nutno požádat věcně příslušný povinný subjekt, kterým je 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu. 

Pokud však v dané věci nebylo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dosud rozhodnuto, pak ani 

tento povinný subjekt nebude moci požadovanou informaci (kopii rozhodnutí ve věci odvolání 

proti jejich rozhodnutí č.j. KÚOK 24143/2019 ze dne 4.3.2019) poskytnout, a to zejména 

s ohledem na § 2 odst. 4 informačního zákona (tzv. budoucí rozhodnutí). V kopii žádost o 

informaci (pro KÚOK) přikládáme. 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se s odkazem na § 15 odst. 1 informačního zákona nevydává. 

 

Ing. Luděk Felkl 

 vedoucí odboru výstavby MěÚ Šumperk 

 

Příloha (pro KÚOK): 

- kopie žádosti o poskytnutí informace 

 

Obdrží: 

• žadatel - ……………………………………………….. 

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního 

řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (+ kopie žádosti) 

• archiv 
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