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Kancelář tajemníka, Nádražní 750
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Datum: 07. 06. 2018

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

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, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen InfZ), posoudil obsah žádosti o poskytnutí informace podle

InfZ, kterou podali dne 15. 03. 2018 Pavel Rous, nar. XXX XXX 1984, trvale

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX X XXXXXXX a Alena Pavelková, nar. XXX

XXX 1981, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX X XXXXXXXX (dále jen

žadatelé), jež ve své žádosti v části (2) požadovali předložení kopie podání ze

dne 19.02.2018 č.j. OŽOSÚ/3307/2018-SK.

Povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ ve spojení

s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, rozhodl ve věci tak, že:

žádost o poskytnutí informace ze dne 15. 03. 2018, č.j.

TAJ/4945/2018 se v části (2) podané žádosti o informace, tj.

poskytnutí kopie podání ze dne 19.02.2018 č.j. OŽOSÚ/3307/2018-SK,

odmítá

Odůvodnění:

Povinný subjekt dne 15. 03. 2018 obdržel podání, označené jako „Odvolání

proti rozhodnutí – Usnesení o zrušení sdělení, které v části III. obsahovalo

žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.“, v níž se žadatelé domáhají

poskytnutí informací týkajících se řízení, konkrétně:
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A. „ Kolik správních řízení o přezkumu (§94 a násl. správního řádu) nebo

obnově řízení (§100 a násl. správního řádu) zahájil a vydal příslušný

stavební úřad u všech sousedních staveb , a to od roku 2015 do

dnešního dne. Uveďte jednotlivě pro každý daný případ (nemovitost či

pozemek a vlastníka), a to na základě jakého zákonného ustanovení či

postupu bylo rozhodnutí či opatření vydáno, uveďte stanovení okruhu

účastníků, odůvodnění a uveďte i důvod a případně podklady, které

stavební úřad obdržel a vydal a případně dodatečně vyžadoval,

současně předložte předmětné kopie dokladů a dále zde uveďte

následující rozdělení:

a)  toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní po sobě jdoucí měsíce,

tedy od zahájení případného řízení z mocí úřední či na žádost a kdy

byla příslušná žádost vyřízena;

b)  uveďte, časový harmonogram postupu u jednotlivých případů, a to

datumu zahájení řízení či zkráceného řízení apod., datum projednání

(pokud bylo projednáváno) vyhotovení případného opatření ve věci

(bylo-li učiněno), datum, kdy byla opatření doručena, termín vyřízení

(lhůta);

(2) Předložte kopii podání ze dne 19.02.2018 č.j. OŽOSÚ/3307/2018-SK, na

kterou se stavební úřad odvolává v napadaném usnesení, jenž je předmětem

shora uvedeného dovolání.

(3) V zákonem stanovené lhůtě očekáváme písemnou odpověď na tuto

informaci, nebo správní rozhodnutí o této žádosti. Aby nebylo pochyb, trváme

ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím na

přímé poskytnutí zveřejněné informace.

(4) Toto podání v části II a části III je žádostí o poskytnutí informací dle zák. č.

106/1999 Sb., jakákoliv jiná účelová interpretace tohoto podání je

nepřípustná.

(5) Informaci lze poskytnout elektroniky na email podatele:

[|XXXXXXXXXXXXXXXXXX ]; [|XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ].

K podané žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt v obecné rovině

uvádí následující:

Povinný subjekt je především povinen respektovat požadavek žadatele a

informaci poskytnout ve formě a v jazyce v souladu se žádostí. Je to tedy

žadatel, kdo určuje jak formu (podobu) informace, v závislosti na ní i způsob

jejího poskytnutí, tak především samotný předmět žádosti (okruh

požadovaných informací.) Současně je to žadatel, kdo vymezuje požadované

informace a nese tudíž i odpovědnost za toto vymezení, aby získal právě a jen

ty informace, které získat chtěl (viz např. rozsudek NSS č.j. 1 As 239/2014-
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37 či rozsudky KS v Plzni č.j. 30 A 38/2012-48 a MS v Praze č.j. 8 Ca

205/2009-34).

Povinný subjekt obecně konstatuje, že po podání žádosti přezkoumá povinný

subjekt jednotlivé body žádosti a vyřídí je odpovídajícím procesním

způsobem. V případě, že se požadované informace vztahují k působnosti

povinného subjektu a tyto informace existují, tyto povinný subjekt dle § 14

odst. 5 písm. d) InfZ poskytne, a to v souladu s dalšími ustanoveními InfZ.

Brání-li poskytnutí informace zákonný důvod, tj. důvod podle § 7 - § 11 InfZ

a dále v případě, kdy žadatelem požadovaná informace, která se týká

působnosti povinného subjektu, neexistuje, a povinný subjekt nemá

zákonnou povinnost tuto informaci mít, nebo v případě, kdy by povinný

subjekt musel požadovanou informaci nově vytvořit, vydá ve smyslu § 15

odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou případů, kdy se

žádost odloží.

Povinný subjekt do vyřizování informace „zapojil“ dotčenou osobu, jejíž

podání se vyžadovaná informace týkala, konkrétně listinného podání,

vedeného pod č.j. OŽOSÚ/3307/2018-SK ze dne 19.02.2018. Dne 16. 03.

2018 vyzval povinný subjekt, v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 InfZ ve

spojení s § 4 dost. 4 správního řádu, dotčenou soukromou fyzickou osobu

k vyjádření se k podané žádosti. Dotčená osoba se k předmětné výzvě ve

svém podání vyjádřila dne 19. 03. 2018, kdy vyslovila svůj nesouhlas

s poskytnutím požadované kopie podání ze dne 19.02.2018 č.j.

OŽOSÚ/3307/2018-SK, a současně se vyjádřila i k osobě žadatelů.

Následně povinný subjekt obdržel sdělení k požadované informaci od Odboru

životního prostředí a stavebního úřadu Židlochovice ze dne 19. 03. 2018, ve

kterém byla sdělena informace o požadovaném dokumentu a jeho zařazení

v konkrétním spisu.

Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ stanoví, že povinný subjekt informaci

neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných

prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon

neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informací souhlasí.

Z obsahu požadovaného dokumentu je jednoznačně zřejmé, že je jedná o

informaci, která vznikla bez použití veřejných prostředků, že byla podána

(resp. předána) Odboru životního prostředí a stavebního úřadu soukromou

fyzickou osobou jako její vlastní iniciativa a žádný zákon této osobě neukládá

povinnost takové podání učinit, resp. takovou informaci předat stavebnímu

úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že ve spisovém materiálu je založeno

vyjádření uvedené soukromé fyzické osoby ze dne 19. 03. 2018, ve kterém

vyslovila nesouhlas s poskytnutím této předané informace, je zřejmé, že byla

splněna i podmínka nevyslovení souhlasu s poskytnutím takové informace.
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Z výše uvedených důvodů povinný subjekt požadovanou informaci ve smyslu

ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) neposkytl, neboť jde o informaci vzniklou

bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto

povinnost zákon neukládá a tato nesdělila, že s poskytnutím informace

souhlasí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti

podat odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

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.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37, odst. 2 správního

řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemník Městského úřadu Židlochovice
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