Město Nejdek

nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Karlovarský kraj

Městský úřad Nejdek, kancelář starosty
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

09.01.2020

NAŠEZN.:

KT/8/2020-3

VYŘIZUJE:

Bc. Markéta Šebková

TELEFON:

353 240 114

E-MAIL:

m.sebkova(S?nejdek.cz

DATUM:

2 1 .01.2020

Rozhodnutí o odmítnutí části 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 ,,lnfZ“) ze dne 09.
01. 2020, č.j. KT/8/2020-1, v níž žadatel
, žádá poskytnout tyto informace:
I.

V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se
posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování
teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to za roky 2017, 2018 a 2019 (s
uvedením těchto informací za každý rok samostatně).

II. V kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání
stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení
od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, a to
za roky 2017, 2018 a 2019 (s uvedením těchto informací za každý rok samostatně).
Žadatel dále na základě Zákona žádá Povinný subjekt o poskytnutí následujících
dokumentů:
I.

kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných
stavebních povolení nebo souhlasů s provedením ohlášeného stavebního
záměru, v rámci kterých se posuzovalo anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy
centrálního zásobování teplem a/nebo umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné
z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo být starší než 3 roky. V případě, že proti
rozhodnutí ve věci samé bylo podáno odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí
odvolacího správního orgánu; a

II.

kopie deseti (10) posledních (z hlediska data jejich vydání) pravomocných
zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení, v rámci kterých se posuzovalo
anebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem a/nebo
umístění jiného zdroje tepla, přičemž žádné z těchto rozhodnutí/souhlasů by nemělo
být starší než 3 roky. V případě, že proti rozhodnutí ve věci samé bylo podáno
odvolání, prosíme taktéž o zaslání rozhodnutí odvolacího správního orgánu.
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Městský úřad Nejdek jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ, ve věci žádosti
, ze dne 09. 01.
2020, č.j. KT/8/2020-1, o poskytnutí informací podle informací zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
1. Městský úřad Nejdek žádosti v rozsahu bodu I), v první části žádosti v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuje a níže poskytuje požadované
informace.
2. V rozsahu bodu č II), v první části žádosti a bodu č. II), v druhé části žádosti, se
žádost v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, z důvodu uvedeného v
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ odmítá.
Odůvodnění:
K bodu č. I) v první části žádosti sděluje Městský úřad Nejdek následující:
Povolení na změnu stavby z důvodů odpojení od CZT za roky 2017 - 2019 byly vydány
celkem 3 pravomocné povolení, z toho 2017 - 1x, 2 0 1 8 - 2 x , za rok 2019 1x

K bodu č. II v první části žádosti a k bodu č. II v druhé části žádosti sděluje Městský
úřad Nejdek následující:
Povinný subjekt řádně prověřil existenci informací požadovaných v žádosti v bodě č. II
v první části žádosti a v bodě č. II v druhé části žádosti, avšak při šetření bylo zjištěno, že
povinný subjekt nemá kvýše uvedeným bodům žádosti k dispozici žádné informace ve
smyslu § 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 ktěm 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 bodu č. II v první části žádosti a
k bodu č. II v druhé části žádosti rozhodnutí, jímž ji v této části odmítá, protože informací
nedisponuje a povinnému subjektu nesvědčí povinnost vytvářet informace nové.
K bodu č. I v druhé části žádosti,
byla vydána Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b),
vedená MěÚ Nejdek, pod spis. zn. KT/8/2020-2, dne 15.01.2020. Na tuto část dotazu bude
zodpovězeno až po doplnění žadatelem. Pokud výše uvedená žádost nebude do 30 dnů od
data doručení doplněna, bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
v požadovaném bodě (§ 15 odst. 1 InfZ). V případě, že žádost bude doplněna, bude zbytek
žádosti vyřízen do 15 dnů ode dne, kdy Městský úřad Nejdek obdrží doplnění žádosti.
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.
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