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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 23.7.2021 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost pana 
, o poskytnutí informace: 

 
Dobrý den, 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požaduji následující 
informace: 
 
1) Prostou kopii stavebního povolení na rekonstrukci balkónů (ul. Hornická 4101 a 4102 - právě 
probíhá). 
 
2) Kopii soupisu spisu týkající se bodu 1). 
 
3) Kopii vydaného záboru veřejného prostranství (zeleně), včetně kopie zákresu, týkající se bodu 1). 
 
 
K Vaší žádosti o informace Vám povinný subjekt přílohou zasílá soupis spisu. 
 
Současně  
 
vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, toto 
 

ROZHODNUTÍ 
 
kterým se žádost pana o poskytnutí kopie stavebního povolení a kopie vydaného 
záboru veřejného prostranství (zeleně) včetně kopie zákresu 

 
č á s t e č n ě    o d m í t á 
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podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odůvodnění: 

 
Dne 23.7.2021 byla na magistrát města Chomutova doručená žádost pana o 
poskytnutí kopie stavebního povolení a kopie vydaného záboru veřejného prostranství (zeleně) 
včetně kopie zákresu. 
 
Povinný subjekt nemůže poskytnout kopii stavebního povolení, když stavebním povolením 
nedisponuje. V předmětné věci se jednalo o zateplení lodžií a rekonstrukci podlah lodžií, přičemž 
tyto práce nevyžadují žádné opaření stavebního úřadu. 
 
Co se týká žádosti o poskytnutí kopie záboru veřejného prostranství (zeleně), tak tím povinný 
subjekt rovněž nedisponuje. Předmětem opravy a rekonstrukce byly lodžie na čelní straně domu, 
kdy pozemek p.č. 1228/10 v katastrálním území Chomutov II, nacházející se mezi stavbou 
panelového domu a chodníkem, na kterém bylo umístěno lešení, je ve spoluvlastnictví jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek v katastru veden jako ostatní plocha, jiná plocha. Jde o pozemek mezi 
panelovým domem a chodníkem, který není veřejným prostranstvím, ani jako veřejné prostranství 
není širokou veřejností využíván, když slouží pouze vlastníkům bytových jednotek v panelovém 
domě ke zkrášlení nejbližšího okolí domu květinami a stromy. V takovém případě není zapotřebí 
zábor veřejného prostranství. 
 
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova 

nedisponuje, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, je zřejmé, že povinný subjekt nemůže žadateli vyhovět a takovou informaci 

poskytnout. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt 

žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


