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Vyřízení žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

ROZHODNUTÍ 

o částečném odmítnutí žádosti o informace 

Město Proseč (dále také jako „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zák. 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 § 11 odst. 2 a) zákona o svobodném 

přístupu k informacím o žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost o informace částečně 

odmítá. 

 

Odůvodnění: 

Žádostí o poskytnutí informace, podanou dne 30. 9. 2022 žadatelem do datové schránky města 

Proseč, žadatel požadoval poskytnout 

1. Informace, zda obec vydává rozhodnutí o odstranění stavby 

2. kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního 

zákona od 1. 2. 2022 doposud. 

3. sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby,  

4. sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu 

V bodě 1 povinný subjekt odpovídá na dotaz: „Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o 

odstranění stavby?” ano. 

V bodě 2 u kopií požadovaných dokumentů, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí, nebudou poskytnuty osobní 

údaje účastníků řízení a třetích osob. 
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V bodech 3 a 4 s odkazem na § 11 odst. 1 a) zákona o svobodném přístupu k informacím nebyly naplněny 

podmínky pro poskytnutí informace. Jedná se o podkladové materiály k přípravě rozhodnutí a vydány mohou být 

až po ukončení rozhodnutí.  

Z výše uvedeného důvodu povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s § 83 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Proseč, který toto rozhodnutí 

vydal. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 

 

 

Ing. Jan Macháček 

            starosta města 

 










