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ROZHODNUTÍ
ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění platných předpisů
Městský úřad Neveklov (dále také jako „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt k
poskytnutí informace podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl o žádosti o poskytnutí
informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podle § 15 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb.,
takto:
Žádost paní Julie Křížové, nar. 10.10.1984, Prosečnice č.p. 22, Krhanice, 257 41 Týnec nad Sázavou,
(dále jen "podatel"), ze dne 6.4.2022, která byla doručena povinnému subjektu dne 7.4.2022, o
poskytnutí informací, se v celém rozsahu, tj. v části, kde bylo žádáno „o zaslání informace dle výše
uvedeného zákona, včetně zasílání kompletní související dokumentace ve věci kabelového vedení na
pozemku ve vlastnictví Města Neveklov, parc.č. 939 v k.ú. Jablonná nad Vltavou, a to jak uložení, tak
jeho přeložení, které proběhlo v nedávné době“
o d m í t á.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Julie Křížová, nar. 10.10.1984, Prosečnice č.p. 22, Krhanice, 257 41 Týnec nad Sázavou
Odůvodnění:
Dne 7.4.2022 bylo Městskému úřadu Neveklov doručeno podání podatele ze dne 6.4.2022, nazvané
jako „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění“ (dále jen „žádost“), ve které se podatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, obrátil na Městský úřad Neveklov se žádostí „o zaslání informace

dle výše uvedeného zákona, včetně zasílání kompletní související dokumentace ve věci kabelového
vedení na pozemku ve vlastnictví Města Neveklov, parc.č. 939 v k.ú. Jablonná nad Vltavou, a to jak
uložení, tak jeho přeložení, které proběhlo v nedávné době.“ Podatel dále v uvedené žádosti uvedl
následující: „Ačkoli není povinností uvádět důvody pro požadování informací, pro upřesnění uvádím,
že má být ověřeno, že uložení a přeložení kabelového vedení bylo prováděno v souladu s právními
předpisy (zejména s § 89 a § 90 vyhlášky č. 357/2013 Sb.) a že bylo postupováno s péčí řádného
hospodáře a nebyly porušeny povinnosti při správě cizího majetku, či byl striktně dodržen postup
příslušného orgánu, v jehož věcné působnosti se realizace kabelového vedení nachází.“
Jak patrno z citované žádosti, žádost se týká činnosti stavebního úřadu a spisového materiálu
spojeného se stavebním řízením.
Ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanoví následující:
(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již
v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho
podpůrce.
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný
důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo
veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní
pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její
průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil
kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se
oznamuje pouze této osobě.
(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem
uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech
spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník
řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být
účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo
skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních
následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při nahlížení do spisu k
přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů
ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se
neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro
příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího
ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
Vzhledem k tomu, že podatel nebyl účastníkem správního řízení a zároveň neprokázal právní zájem
nebo jiný vážný důvod, právo na jím požadované informace mu nenáleží.
Pro úplnost je třeba dodat, že v minulosti podatel již jednou stejnou žádost o poskytnutí shora uvedené
informace podal (viz žádost podatele z 23.2.2021, doručená do podatelny Městského úřadu Neveklov
dne 24.2.2021 – č.j. 00527/2021/T). O této žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, bylo rozhodnuto rozhodnutím
vydaným Městským úřadem Neveklov, stavební úřad, ze dne 24.2.2021 č.j. 00536/2021/SÚ, spis.zn.
00533/2021/SÚ (dále jen „Rozhodnutí“), kdy žádost o poskytnutí informace byla odmítnuta.
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánová a stavebního úřadu, ze
dne 26.3.2021, spisová značka SZ 036248/2021/KUSK ÚSŘ/LP, č.j. 039439/2021/KUSK, bylo

Rozhodnutí přezkoumáno k odvolání podatele, když odvolání podatele do Rozhodnutí bylo zamítnuto
a uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno.
Městský úřad Neveklov proto rozhodl, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Neveklov, nám. Jana Heřmana 80, 25756
Neveklov.
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