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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 dne 14.10.2021 žádost o poskytnutí informace, vedenou pod
spisovou zn. KT/311/2021, evidenční číslo NE-11805/21 podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o
poskytnutí informací týkající se vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za
poslední tři roky 2019-2021 ve městě Nejdek.
Vzhledem k tomu, že žádost nesplňovala formální náležitosti podle dle § 14 odst. 5, písm.
a) a dále bylo zapotřebí podle § 14 odst. 5 písm. b) upřesnit žádost tak, aby bylo ze žádosti
zřejmé, co žadatel požaduje, tedy jaké určité a jednoznačně identifikované informace se
domáhá, tzn. aby doplnil, upřesnil, a konkretizoval svůj požadavek, zaslal povinný subjekt
v zákonné lhůtě výzvu žadateli k podání upřesnění a doplnění informací, vedenou pod spis.
zn. KT/313/2021, dne 20.10.2021. Výzva byla odeslána na uvedený email žadatele:
burian@geoscanning.cz
Výzva byla doplněna dne 21.10.2021, vedenou pod spisovou zn. KT/318/2021.
Městský úřad Nejdek jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ, ve věci žádosti č.j.
KT/311/2021 ze dne 14.10.2021 a doplněnou dne 19.10.2021, č.j. KT/313/2021, 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 v první části žádosti v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. d) InfZ vyhovuje a níže poskytuje požadované informace.
2. Městský úřad Nejdek v druhé části žádosti v souladu s ustanovením § 15 odst.
1 InfZ, z důvodu uvedeného v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ
odmítá

_____________________________________________________________________________________________________________________________
TELEFON
FAX
E-MAIL
INTERNET
BANKOVNÍ SPOJENÍ
IČ 00254801
353 240 111
353 825 152
meu@nejdek.cz
www.nejdek.cz
KB Karlovy Vary
DIČ CZ00254801
1421341/0100

K první části žádosti „Kolik investovalo město Nejdek do geodetických služeb v letech
2019 – 2021“ sděluje Městský úřad Nejdek následující:
Skutečné náklady investované do geodetických služeb dosahovaly v roce
2019 - 203 300 Kč
2020 - 122 630 Kč
a k 25.10.2021 - 90 725 Kč.
K druhé části žádosti „Kolik investovalo město Nejdek na pořízení ortofotomap v letech
2019 – 2021“ sděluje Městský úřad Nejdek následující:
Povinný subjekt řádně prověřil existenci informací požadovaných v druhé části žádosti,
avšak při šetření bylo zjištěno, že povinný subjekt nemá k této části 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 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 druhé části 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
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