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Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane xxx,
město Dobruška jako povinný subjekt obdrželo dne 01.04.2021 Vaši žádost o informace ze
dne 29.03.2021 zaslanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž požadujete poskytnutí těchto informací
týkajících se pozemku parc. č. 2945/3 v obci a katastrálním území Dobruška (citace):
1. Žádám o informaci, kdo a kdy rozhodl o užívání tohoto pozemku jako parkoviště.
2. Žádám o informaci, kdo a kdy rozhodl, že parkoviště může fungovat v režimu „soukromé"
viz. dopravní označení v příloze.
3. Žádám o informaci, jaké je roční nájemné za toto parkoviště a zda je řádně placeno.
4. Žádám o informaci, kdo byl investor úpravy pozemku (zasypání štěrkem) p.č. 2945/3 a
sousedního soukromého pozemku p.č. 903/1 - který je součástí úpravy.
Na základě shora označené žádosti Vám tímto dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) InfZ
poskytujeme následující informace:
Odpověď dle požadavku č. 1: O užívání tohoto pozemku jako parkoviště nebylo Městským
úřadem Dobruška jako příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně
přístupných účelových komunikacích v územně správním obvodu obce s rozšířenou
působností nikdy vydáno žádné rozhodnutí.
Odpověď dle požadavku č. 2: O tom, že parkoviště může fungovat v režimu „soukromé“,
nikdy Městský úřad Dobruška jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně
přístupných účelových komunikacích v územně správním obvodu obce s rozšířenou
působností nerozhodl.
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Odpověď dle požadavku č. 3: Žádné nájemné za toto parkoviště stanoveno ani placeno není,
protože dotčený pozemek není pronajatý.
Odpověď dle požadavku č. 4: Informaci o tom, kdo byl investorem úpravy pozemků
(zasypání štěrkem) parc. č. 2945/3 a parc. č. 903/1, oba v obci a katastrálním území
Dobruška, nemá město Dobruška jako povinný subjekt k dispozici, nejsme proto schopni
Vám ji poskytnout.
Informace dle Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 29.03.2021 Vám poskytujeme
částečně, a to v souladu s rozhodnutím Města Dobrušky, Městského úřadu Dobruška ze dne
13.04.2021, č. j. PDMUD 11019/2021, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací,
které Vám bude doručeno.
S pozdravem
JUDr. Jan Šťastný, MPA
tajemník
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ROZHODNUTÍ
Město Dobruška, Městský úřad Dobruška jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako „město Dobruška“ nebo „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti pana xxx, nar.
xxx, bytem xxx (dále jen „žadatel“), ze dne 29.03.2021 o poskytnutí informací podané podle
InfZ,
takto:
Žádost žadatele ze dne 29.03.2021 o poskytnutí informací o využívání části pozemku
parc. č. 2945/3 v obci a katastrálním území Dobruška se podle § 15 odst. 1 ve spojení s §
3 odst. 3 a s § 2 odst. 4 InfZ
č á s t e č n ě o d m í t á tak , že :
-

nebude poskytnuta informace o tom, kdo byl investorem úpravy pozemků
(zasypání štěrkem) parc. č. 2945/3 a parc. č. 903/1, oba v obci a katastrálním
území Dobruška.
Odůvodnění:

Město Dobruška obdrželo dne 01.04.2021 žádost žadatele ze dne 29.03.2021 o poskytnutí
informací o využívání části pozemku parc. č. 2945/3 v obci a katastrálním území Dobruška
(dále jen "žádost"). Žadatel žádal o poskytnutí těchto informací (citace):
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1. Žádám o informaci, kdo a kdy rozhodl o užívání tohoto pozemku jako parkoviště.
2. Žádám o informaci, kdo a kdy rozhodl, že parkoviště může fungovat v režimu
„soukromé" viz. dopravní označení v příloze.
3. Žádám o informaci, jaké je roční nájemné za toto parkoviště a zda je řádně placeno.
4. Žádám o informaci, kdo byl investor úpravy pozemku (zasypání štěrkem) p.č. 2945/3
a sousedního soukromého pozemku p.č. 903/1 - který je součástí úpravy.
Podle § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.
Podle § 3 odst. 3 InfZ „se informací pro účely tohoto zákona rozumí 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 § 2 odst. 4 InfZ „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací“.
Ve shora uvedené žádosti žadatel požaduje v otázce 4. informaci o tom, kdo byl investorem
úpravy pozemků (zasypání štěrkem) parc. č. 2945/3 a parc. č. 903/1, oba v obci a katastrálním
území Dobruška. Tato informace požadovaná žadatelem není nikde zaznamenána, a není tedy
informací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt požadovaný údaj nemá
k dispozici, a nemůže jej proto žadateli poskytnout. Informační povinnost podle InfZ se může
vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k
informacím reálně existujícím. Režim InfZ nestanovuje povinnost nové informace vytvářet.
Z ustanovení § 15 odst. 1 InfZ vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o
odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost v rozsahu informace
požadované v otázce č. 4, tj. informaci o tom, kdo byl investorem úpravy pozemků (zasypání
štěrkem) parc. č. 2945/3 a parc. č. 903/1, oba v obci a katastrálním území Dobruška, v
souladu s § 3 odst. 3 a § 15 odst. 1 InfZ odmítl.
Z tohoto důvodu poskytne povinný subjekt žadateli informace pouze v rozsahu odpovědí na
otázky č. 1, 2 a 3 obsažené v žádosti žadatele.
Podle § 130 odst. 1 správního řádu stanoví-li zákon, že řízení provádí územní samosprávný
celek, aniž by určoval, který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě
kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad. O částečném odmítnutí žádosti proto
rozhodoval Městský úřad Dobruška.
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Poučení o opravném prostředku :
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu
podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
prostřednictvím města Dobrušky, Městského úřadu Dobruška do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
JUDr. Jan Šťastný, MPA
tajemník Městského úřadu Dobruška
Rozdělovník
1. prvopis rozhodnutí - spis
2. stejnopis rozhodnutí – do vlastních rukou žadatel: xxx
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