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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Nejdek obdržel žádost o poskytnutí informací zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ze dne 09.
12. 2019, č.j. KT/50/2019-1, v níž žadatel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, žádá
poskytnout „informaci o dalším postupu ve věci odložených autovrakůXXXXXXXXXXXXX,
ke kterému došlo na odbočce do lesa k chatám Oldřichov před křižovatkou na silnici č. 2192
směr Lužec a Oldřichov. Věc spis. Zn.: ČIŽP/44/2019/7302 měla být postoupena k šetření
na Městský úřad Nejdek“. Žádost byla směřována na tyto konkrétní dotazy:
1.) Žádám o informaci, jak je věc vyřešena, nebo řešena ze strany odboru životního
prostředí Městského úřadu v Nejdku?
2.) Žádám o kopii rozhodnutí o přestupku, případně jiných souvisejících rozhodnutí,
nebo usnesení.
3.) Kde se nacházejí, případně kde došlo k ekologické likvidaci těchto vraků?

Městský úřad Nejdek jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ, ve věci žádosti
XXXXXXXXXXXXXXXX, ze dne 09. 12. 2019, č.j. KT/50/2019-1, o poskytnutí informací
podle informací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil a rozhodl takto:
V rozsahu bodu 1), 2), 3), se žádost v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, z
důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ odmítá.
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Odůvodnění:
K bodům 1), 2), 3) žádosti sděluje Městský úřad Nejdek následující:
Povinný subjekt řádně prověřil u Odboru stavebního úřadu a životního prostředí existenci
informací požadovaných v žádosti v bodě 1), 2), 3), avšak při šetření bylo zjištěno, že k této
věci (žádosti) v danou chvíli (k okamžiku rozhodování) žádnou informací (reálně existující)
výše uvedený odbor nedisponuje.
§ 3 odst. 3 InfZ, podle kterého 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. Informační povinnost se tedy může
vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinný subjekt v danou chvíli disponuje, tzn. k
informacím reálně existujícím. Režim InfZ nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či
vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Proto Městský úřad Nejdek na
základě ustanovení § 15 odst. 1 InfZ vydal ve vztahu k bodům 1), 2), 3), Vaší žádosti
rozhodnutí, jímž ji v této části odmítá, protože informací nedisponuje a povinnému subjektu
nesvědčí povinnost vytvářet informace nové.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 81 a násl.
správního řádu podat odvolání prostřednictvím Městského úřadu Nejdek ke Krajskému
úřadu Karlovarského kraje, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Bc. Markéta Šebková
tajemnice MěÚ

2/2

