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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) rozhodl ve věci opakované žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu 

magistrátu města Chomutova doručena dne 9.10.2019, a kterou žadatel 

žádá o poskytnutí informace: 

Vážení, 

obracím se opakovaně na vás se žádostí dle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu k 

informacím a žádám vás o vydání kopií těchto dokumentů: 

1) Situační plán který je součástí Rozhodnutí H/08/17240/KRČV Stavebního úřadu v Jirkově, 

vydaného dne 12.9.20018. Je zmiňován v tomto Rozhodnutí v části I. Územní rozhodnutí v bodě 1, 

strana 2. 

2) Dále vás žádám o celkové pohledy na dotčená průčelí ulic a pohledově exponovaných celků, tak 

jak jste požadovali ve svém stanovisku ze dne 14.5.2008,vedený u vašeho úřadu pod značkou 

OSÚaŽP/Ž/2679/8. 

Pro lepší komunikaci a zrychlení celé věci uvádím, že mne lze kontaktovat telefonicky, či emailem. 

Velmi rád si pro tyto dokumenty dojdu osobně k vám na úřad na základě vaší výzvy. Váš dopis ze 

dne 24.9.2019 vedený pod spisovou značkou MMCH/214725/2019/OIA/Kuhn, neodpovídá obsahu 

mé žádosti. Váš úřad nepochybně disponuje těmito dokumenty a já na základě zákona 106/1999Sb. 

je požaduji. 

takto: 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádost odmítá 
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Odůvodnění: 

Na magistrát města Chomutova byla dne 17.9.2019 doručena žádost žadatele 

kterou žadatel požadoval situační plán, který je součástí rozhodnutí Stavebního úřadu v Jirkově a 

celkové pohledy na dotčená průčelí ulic a pohledově exponovaných celků, jak bylo požadováno ve 

stanovisku OSÚaŽP/Ž/2679/8 ze dne 14.5.2018. 

Rozhodnutím č.j. MMCH/214725/2019/OIA/Kuhn ze dne 24.9.2019 bylo poskytnutí požadované 

informace odmítnuto, jelikož povinný subjekt těmito informacemi nedisponuje. 

Dne 9.10.2019 byla na Magistrát města Chomutova doručena opakovaná žádost žadatele 

kterou žadatel požadoval situační plán, který je součástí rozhodnutí Stavebního úřadu 

v Jirkově a celkové pohledy na dotčená průčelí ulic a pohledově exponovaných celků, jak bylo 

požadováno ve stanovisku OSÚaŽP/Ž/2679/8 ze dne 14.5.2018 s odůvodněním, že Magistrát města 

Chomutova těmito dokumenty nepochybně disponuje a žadatel je podle zákona č. 106/1999 S. 

požaduje. 

Rozhodnutí čj. H/08/17240/KRČV ze dne 12.9.2008 je rozhodnutím vydaným stavebním úřadem v 

Jirkově, situační plán tedy bude mít k dispozici tento stavební úřad, neboť i dle sdělení žadatele je 

tento součástí rozhodnutí. Magistrát města Chomutova nedisponuje dokumenty k řízením 

vedených u jiných správních orgánů. 

Koordinované stanovisko vydal Magistrát města Chomutova jako orgán obce s rozšířenou 

působností, kdy tato koordinovaná stanoviska vydává pro obce, které spadají do jeho působnosti, 

což je i případ města Jirkova. Celkové pohledy na dotčená průčelí ulic a pohledově exponovaných 

celků požadoval dle koordinovaného stanoviska čj. OSÚaŽP/Ž/2679/08 ze dne 14.5.2008 úřad 

územního plánování Magistrátu města Chomutova jako podklad k územnímu řízení, které vedl 

stavební úřad Jirkov. Celkové pohledy na dotčená průčelí tak měly být dodány k řízení u stavebního 

úřadu města Jirkova, nikoliv úseku územního plánování Magistrátu města Chomutova.  

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 tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 

zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím 

totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet. 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. 
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V Chomutově dne 23.10.2019             

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 

 


