ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 51344/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 48764/2013/kakr/SO/3

datum: 20.09.2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 9. 9. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 9. 2013, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací týkající se
rozhodnutí č. j. KUJCK 30433/2013/OREG, sp. zn. OREG/20955/2013/adka ze dne 14. 6. 2013:
1) Z protokolu ze dne 15.10.2012 vyplývá, že úřední osoby se pokusily vstoupit na pozemky, nikdo však neotevřel, a u objektu
byly umístěny cedule s upozorněním na přítomnost psa. (stránka 2)
- protokol ze dne 15.10.2013 včetně zdokumentovaných „cedulí umístěných u objektu“, případně informace, jakými konkrétními
fakty je tento výrok podložen
2) Z protokoluze dne 7.1.2013 vyplývá, že odvolatel vstup opět neumožnil. Stavební úřad pořídil fotodokumentaci ze sousední
nemovitosti čp. 24. Ze snímků a jejich popisu je mimo jiné zřejmé, že na pozemcích jsou terénní úpravy, je provedena přístavba
rodinného domu z tvárnic a dvě dřevostavby a do pozemku osazena nádrž (pravděpodobně žumpa nebo septik). K protokolu je
přiložena fotodokumentace. (stránka 2)
- protokol ze dne 7.1.2013 včetně fotodokumentace pořízené ze sousední nemovitosti, která prokazuje veškerá uvedená tvrzení
3) Výkon kontrolní prohlídky je pro postup v daném řízení nutný – k řádnému zjištění existence a stavu staveb ….. nestačí
pořízení fotodokumentace z pozemku souseda, protože pozemky, na kterých se stavby nacházejí, jsou v uzavřeném dvoře
(bývalý statek). Tato fotodokumentace slouží pouze ke zjištění, že stavební činnost probíhá. (stránka 4)
- předmětnou fotodokumentaci
4) Z fotodokumentace pořízené ze sousedních pozemků a z obsahu webových stránek odvolatele je přitom zřejmé, že na
pozemcích i v objektu stavební činnost probíhá. (stránka 4)
- předmětnou fotodokumentaci pořízenou ze sousedních pozemků s uvedením, o které sousední pozemky se konkrétně jedná
5) Založeny jsou výtisky z webových stránek odvolatele www.felinogrey.estranky.cz ze dne 24.1.2013, ze kterých je patrné,
že v objektu probíhá stavební činnost.
- předmětné ývtisky z webových stránek odvolatele www.felinogrey.estrany.cz ze dne 24.1.2013
Dále je žádáno o konkretizaci výrobu „probíhající stavební činnost“, který je v uvedených souvislostech opakovaně citován a
specifikaci této „stavební činnosti“ v reflexi na Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se „zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení
žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informace“. Zvláštním
ustanovením ve vztahu k zákonu o poskytování informací je i § 38 správního řádu, který kompletně upravuje nahlížení do spisu.
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Podle odst. 1 citovaného ustanovení „účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí
ve věci již v právní moci“, podle odst. 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“. V případě, že lze informace získat prostřednictvím institutu nahlížení do spisu není
možné postupovat podle zákona č. 106/1999 Sb.
S ohledem na § 37 odst. 1 správního řádu, dle kterého se „podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na
to, jak je označeno“ krajský úřad posoudil Vaši žádost, kterou podáváte jako účastník předmětného správního řízení dle § 27
odst. 1 správního řádu, jako žádost o nahlédnutí do spisu, resp. poskytnutí kopií dokumentů ze spisu. Ve správním spise,
vedeném na zdejším úřadě pod sp. zn. OREG/3984/2011/adka, Vámi požadované listiny založeny nejsou. Do spisu je možné
nahlédnout u správního orgánu prvního stupně, kterým je Městský úřad Mirotice, odbor výstavby, kterému Krajský úřad
Jihočeského kraje po ukončení odvolacího řízení spis vrátil.
K žádosti o vysvětlení pojmu „provádění stavební činnosti“ uvádíme, že vysvětlování pojmů nespadá pod režim zákona
č. 106/1999 Sb. Podle § 2 odst. 3 se „informací se 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“, podle odst. 4 se „povinnost poskytovat informace netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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