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Rozhodnutí
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „povinný
subjekt“ a „InfZ“) projednal žádost společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., IČO
25023829, V Podhájí 226/18, Ústí nad Labem, 400 01, kterou obdržel dne 6. 4. 2020 a která
se týkala poskytnutí:
Žádáme o poskytnutí informace o důvodech/překážkách nevydání stanoviska vodoprávního
úřadu k žádosti ze dne 25. 11. 2019 na akci „Měcholupy – kanalizace pravobřežní části
Blšanky – kanalizační přípojky“.
Dále žádáme o poskytnutí informace o důvodech/překážkách nezahájení řízení pro společné
povolení stavby na akci „Měcholupy – kanalizace, doprojektování“, která byla podána dne
25. 4. 2019, doplnění požadovaných dokladů dne 24. 1. 2020.
a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 2 odst. 4 InfZ se výše uvedená žádost o
poskytnutí informace
o d m í t á.
Odůvodnění
Povinný subjekt obdržel žádost společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., IČO
25023829, V Podhájí 226/18, Ústí nad Labem, 400 01 (dále jen „žadatel“), doručenou
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povinnému subjektu dne 6. 4. 2020, vedenou pod č.j. MUZA 12885/2020, která se týkala
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Povinný subjekt následně přistoupil k posouzení formálních náležitostí žádosti ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 InfZ a dospěl k závěru, že žádost žadatele je řádnou žádostí ve smyslu
InfZ, neboť obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Z tohoto důvodu povinný
subjekt přistoupil k věcnému přezkumu žádosti žadatele.
Žadatel žádal o poskytnutí informace:
Žádáme o poskytnutí informace o důvodech/překážkách nevydání stanoviska vodoprávního
úřadu k žádosti ze dne 25. 11. 2019 na akci „Měcholupy – kanalizace pravobřežní části
Blšanky – kanalizační přípojky“.
Dále žádáme o poskytnutí informace o důvodech/překážkách nezahájení řízení pro společné
povolení stavby na akci „Měcholupy – kanalizace, doprojektování“, která byla podána dne
25. 4. 2019, doplnění požadovaných dokladů dne 24. 1. 2020.
Povinný subjekt žádosti, kterou obdržel dne 6. 4. 2020 nevyhovuje a to zcela, neboť žadatel se
dotazuje na názor povinného subjektu. Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ „Povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.“
Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ „Informací se 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.“
Informace, kterých se domáhá žadatel – sdělení důvodů či překážek nevydání stanoviska a
nezahájení řízení, však takovou povahu nemají a nejsou zaznamenanými informacemi,
kterými by povinný subjekt disponoval a mohl je žadateli poskytnout. Odpovědi na položené
otázky by byly právní názory nebo vysvětlení, které by musel povinný subjekt nově
formulovat. Nejde tak o žádost o poskytnutí informace, nýbrž o komentář či vysvětlení
něčeho, co povinný subjekt nevykonal, na což dopadá zmiňovaná výluka uvedená
v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, obdobně jak uvádí Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze
dne 23. září 2010, č.j. NSS 4 As 23/2010 – 61, kde uvádí, že: „Není povinností povinných
subjektů jakkoliv blíže a podrobněji vysvětlovat či odůvodňovat závěry, tvrzení, stanoviska či
názory svých představitelů.“
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt – Městský úřad Žatec tak, že žádost o
poskytnutí informací podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 2 odst. 4 InfZ odmítl
a to zcela.
Přestože byla Vaše žádost v souladu s § 15 odst. 1 InfZ a v souladu s § 2 odst. 4 InfZ
odmítnuta, protože se jedná o dotaz na názor, nikoli o poskytnutí informací, povinný subjekt
uvádí, že závazné stanovisko ve věci "Měcholupy – kanalizace pravobřežní části Blšanky –
kanalizační přípojky" bylo dne 16. 4. 2020 vypraveno (odesláno). Dále uvádíme, že žádost o
vydání společného povolení na akci „Měcholupy – kanalizace, doprojektování“ byla doplněna
dne 24. 1. 2020, poté byly kontrolovány údaje dle KN a následně byly zahájeny práce na
zpracování příslušného oznámení o zahájení společného řízení v dané věci. Předběžně bylo
uvažováno s termínem místního šetření koncem měsíce března či začátkem měsíce dubna.
Bohužel již začátkem měsíce března se řešily otázky ohledně výskytu koronaviru na území
ČR a diskutovalo se o tom, jak bude omezeno setkávání lidí (a to i v rámci různých řízeních
vedených správními orgány – došlo ke zrušení všech vypsaných jednání, až doposud).
Vzhledem k tomu, že k projednání výše uvedené žádosti byl navržen termín místního šetření,
kde nebylo jasné kolik lidí by se řízení zúčastnilo, bylo pozastaveno odeslání oznámení o
zahájení příslušného řízení do doby vyjasnění dalších podmínek setkávání lidí. Dne 12. 3.
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2020 Usnesením vlády České republiky byl ke všemu vyhlášen nouzový stav pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví koronavirem (byl omezen provoz úřadu jen na
nezbytně nutné agendy a dochází ke střídání pracovníků po určitých denních intervalech – je
tedy omezena reálná kapacita úřadu vypisovat řízení) a nouzový stav stále trvá. Na základě
výše uvedených skutečností MěÚ Žatec, SÚ, ŽP zvážil stávající situaci a rozhodl, že provede
opětovnou aktualizaci údajů dle KN a oznámí zahájení výše uvedeného řízení veřejnou
vyhláškou a stanoví termín, do kterého bude možné sdělit případné námitky či
připomínky tak, aby nedošlo k setkání většího počtu osob. Příslušné oznámení o zahájení
řízení bude odesláno, po kontrole údajů, do konce měsíce dubna.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.

Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje. Včas podané odvolání má odkladný účinek.
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