
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Rozhodnutí 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 24. 11. 2015 žadatele Milana Řehoře, 

K Dolíčku 2028/7, 370 06 České Budějovice (dále jen „žadatel“),  

 

 

t a k t o: 

 

 

Žádost ze dne ze dne 24. 11. 2015, v níž žadatel žádá mimo jiné o sdělení informací nacházejících se 

v projektové dokumentaci, která byla povinnému subjektu předložena v rámci žádosti o vyjádření Odboru 

ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 

InfZ ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm. InfZ částečně odmítá tak, že žadateli nebudou poskytnuty 

požadované informace, a to odpovědi na otázky položené pod č. 3, č. 4 vyjma věty poslední a č. 5. 

 

Odůvodnění: 

 

 

Statutární město České Budějovice obdrželo dne 24. 11. 2015 žádost žadatele o poskytnutí informací 

navazující na již dříve poskytnutá vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MMČB. 

 

V rámci vyřízení předchozí žádosti žadatele č.j. KP-PO/413/2015/EZI/115 bylo poskytnutí informací žadateli 

částečně odmítnuto a to tak, že nebyla poskytnuta požadovaná projektová dokumentace. Právě sdělení 

informací nacházejících se v této projektové dokumentaci žadatel požaduje. 

 

V žádosti o poskytnutí informací, ke které je toto rozhodnutí vydáváno, žadatel žádá o sdělení informací ze 

zmíněné projektové dokumentace, která mu nebyla poskytnuta. Povinný subjekt je nucen využít obdobné 

argumentace jako v jako již v minulosti vydaném rozhodnutí o částečném odmítnutí (Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí, KP-PO/413/2015/EZI/115 ze dne 30. 10. 2015), jelikož svojí současnou žádostí se 

žadatel zjevně snaží obejít zmíněné rozhodnutí a pro něho podstatné informace obsažené v předmětné 

projektové dokumentaci získat tímto způsobem.  

 



 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ povinný subjekt informaci nesdělí, pokud „jde o informaci vzniklou 

bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud 

nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“. V tomto posuzovaném případě byly splněny předpoklady 

pro částečné odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, jelikož projektová dokumentace byla 

vypracována bez použití veřejných prostředků, a to soukromým subjektem bez přímé vazby na veřejný 

rozpočet a zároveň právní předpis neukládá osobě, která požádala o vyjádření Odbor ochrany životního 

prostředí, aby o vyjádření povinně ze zákona požádala, respektive žádost o vyjádření včetně předmětné 

projektové dokumentace byla podána na základě volního uvážení dané osoby a nikoli na základě zákonem 

uložené povinnosti takto nutně učinit. Daná osoba dále nesdělila, že by s poskytnutím informací obsažených 

v projektové dokumentaci souhlasila. 

 

Jelikož z obsahu přijaté žádosti o poskytnutí informací vyplývá, že žadatel má zájem o informace vztahující 

se k možné stavební činnosti na parcelách, ke kterým své dotazy směřuje a s touto osobně nesouhlasí, 

povinný subjekt dále konstatuje, že předmětná projektová dokumentace, či informace v ní obsažené, budou 

podkladem v příslušných správních řízení, zejména v řízení o umístění stavby, bude-li příslušnou osobou 

učiněno podání k zahájení takovéhoto řízení. V rámci tohoto řízení se budou moci dotčené osoby plně 

seznámit s předmětným stavebním záměrem a uplatnit své námitky a připomínky. 

 

Protože tedy požadované informace v rozsahu, v jakém je jejich poskytnutí odmítáno, vznikly bez použití 

veřejných prostředků a byly povinnému subjektu předány osobou bez zákonné povinnosti takto učinit a ta 

nesdělila, že s poskytnutím informací souhlasí, bylo v souladu se zmíněnými ustanoveními InfZ rozhodnuto 

o částečném odmítnutí poskytnutí informací tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 
správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 
statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 
rozhodnutí.  

 


