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Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel dne 17. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, žadatele - XXXXXX

XXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX ( dále jen „žadatelka“).

Žadatelka ve své žádosti požádala o sdělení informace z působnosti Odboru dopravy

(speciální stavební úřad):

1) Zda rozhodl o neexistenci VPÚK označené U1 v pasportu MK obce Vojkovice z r.

2005. Pokud ano, žádám jako účastník řízení o rozhodnutí.

Důvod: na VÚPK byly v květnu umístěny překážky, v listopadu částečně odstraněny,

zbývající stále brání přístupu na p.č. 483/5 zahrada.

2) Zda zpevněná přístupová cesta v jižní části p.č. 1480/9 l pozemkům u koupaliště OAZA

je VPÚK.

Důvod: Přístup k pozemkům po cestě je realizován desítky roků pro osoby a vozidla.

Cesta má 4 znaky VPÚK.

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Ad1)

Ve věci určení právního vztahu – deklarace existence veřejně přístupných účelových

komunikací vedoucích mezi pozemkem par. č. 798/1 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic a

pozemkem par. č. 462/20 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic resp. 462/4 v k. ú. Vojkovice u

Židlochovic (par. č. 501/11, 501/22, 800/16, 462/16, 462/12, 462/4 a par. č. 797/1, 499/3,

499/4, 483/9, 483/37, 483/38, 483/40, 483/39, 462/21, 462/17, 462/20 vše v k. ú. Vojkovice u
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Židlochovic) z důvodu podjatosti úřední osoby, Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy,

nerozhodoval.

Ad 2)

Ve věci určení právního vztahu – deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace

na par. 1480/9 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, nebylo rozhodováno.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


