MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:
Vyřizuje:
Telefon:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Datum:

ROZHODNUTÍ
ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále
jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
"stavební zákon"), a povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením
§ 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele Frank Bold Advokáti, s.r.o.,
IČO 28359640, Údolní č.p. 567/33, 602 00 Brno (dále jen "žadatel"), ze dne 28.05.2020 o poskytnutí
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
takto:
Žádost společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní č.p. 567/33, 602 00 Brno ze dne
28.05.2020 ve věci poskytnutí kopie územních rozhodnutí týkající se pozemku parc. č. 1068/3, 1068/7,
1068/8, 1068/9, 1068/10, 1068/22, 1068/24, 1068/26, 1068/27, 1068/28, 1068/29, 1068/30, 1068/32,
1068/33, 1072/1, 1075/1, 1404/113, 1533, 1632 v katastrálním území Hladké Životice, která byla podána
dle zákona o svobodném přístupu k informacím, se odmítá.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):
 Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní č.p. 567/33, 602 00 Brno.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212
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O D Ů V O D N Ě N Í:
Dne 28.05.2020 podal žadatel žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Konktrétně žadatel požadoval poskytnout tyto informace:
 zda na některém z těchto pozemků: 1068/3, 1068/27, 1068/8, 1068/29, 1068/33, 1068/30,
1533, 1068/32, 1632, 1068/10, 1068/28, 1068/22, 1068/9, 1072/1, 1075/1, 1068/7, 1068/26,
1068/24, 1404/113, vše k. ú. Hladké Životice, byla územním rozhodnutím umístěna jakákoliv
stavba, resp. takové územní rozhodnutí bylo pro některý z uvedených pozemků vydáno,
 a pokud ano, žadatel žádá o zaslání kopie takového územního rozhodnutí (případně
v anonymizované podobě).

Zdejší stavební úřad zjistil, že na žádný z uvedených pozemků nevydával územní rozhodnutí pro umístění
stavby, a proto postupoval podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím,
dle kterého neposkytne-li povinný subjekt požadované informace, je povinen rozhodnout podle
§ 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žádost o informace tak směřuje k poskytnutí neexistujících informací. Správní orgán proto rozhodl
způsobem ve výroku uvedeným, tzn., žádost odmítnul.

P O U Č E N Í O O D V O L Á N Í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který
o odvolání rozhodne. Odvolání se podává prostřednictvím města Nový Jičín ve lhůtě 15-ti dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí.

"otisk razítka"

Bc. Radek Vítek v. r.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
1. Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7
sídlo: Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2
Na vědomí:
2. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

