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Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí
náměstí Svobody 1,

438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 24. 10. 2018
NAŠE Č.J.: MUZA 39511/2018
SPIS.ZN: MUZAS/36802/2018/Tr
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Trávníček
PRACOVIŠTĚ: tř. Obránců míru 295, Žatec
TEL: 415 736 490
FAX: 415 736 513
E-MAIL: travnicek@mesto-zatec.cz
DATUM: 09. 11. 2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2
odst. 4 InfZ, o žádosti
ve věci poskytnutí informace „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím – které honební společenstvo v současné době
provádí výkon práva myslivosti v honitbě Žíželice“
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace
částečně odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 InfZ, obdržel dne 24. 10. 2018 žádost
ve věci poskytnutí informace „Žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – které honební
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společenstvo v současné době provádí výkon práva myslivosti v honitbě Žíželice“, ve které se
ptá na následující otázky:
1) Které honební společenstvo v současné době provádí výkon práva myslivosti v honitbě
Žíželice?
2) Žádám o sdělení statutárního orgánu a mysliveckého hospodáře, který provádí výkon
práva myslivosti v honitbě Žíželice.
3) Pokud neprovádí v honitbě Žíželice výkon práva myslivosti Honební společenstvo
Žíželice, který subjekt provádí myslivecké obhospodařování této honitby?
4) Pokud Honební společenstvo Žíželice zaniklo, z jakého právního důvodu uvedeném
v zákonu o myslivosti? (uveďte důvod zániku).
5) Pokud bylo Honební společenstvo vymazáno z rejstříku honebních společenstev,
sdělte, kdy k tomu došlo a z jakého důvodu? (Kdo podal žádost o výmaz HS Žíželice
z rejstříku HS).
Dle § 3 odst. 3 InfZ je informací pro účely tohoto zákona jakýkoliv obsah 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 v otázce č. 4 a částečně v otázce č. 5, však takovou povahu
nemají. Odpověďmi na položené otázky by byly právní názory či právní výklady, které by musel
povinný subjekt nově formulovat. Na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací se však dle § 2 odst. 4 InfZ informační povinnost nevztahuje, a proto nebylo možné
žádosti vyhovět.
To, že povinný subjekt není dle InfZ povinen poskytovat výklad právních norem či zaujímat
odborná teoretická stanoviska k jejich aplikaci, již bylo potvrzeno i judikaturou, dle které i v
případě, že povinný subjekt při své činnosti nutně musí znát odpovědi na položené otázky, nejde o
druh informací o jeho činnosti, na které by InfZ dopadal, neboť jde o posouzení právních otázek. K
tomuto účelu, tj. poskytnout právní pomoc, slouží soukromým osobám advokacie (§ 1, § 2 zákona
o advokacii).
Dále povinný subjekt uvádí, že na otázku č. 1, č. 2, č. 3 a část otázky č. 5 byla již vydána částečná
informace (tedy požadovaná informace byla poskytnuta).
S ohledem na výše uvedené nelze požadované žádosti vyhovět, a to z části, proto rozhodl Městský
úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí tak, že žádost o poskytnutí informací
z části odmítl.

Poučení
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
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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.

Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
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