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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tišnov, jako správní orgán příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o přístupu
k informacím“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informací ze dne 21.1.2019 žadatele Jiřího Vízdala,
dat. nar. 10.4.1946, trvale bytem Rašov č.p. 37, 679 23 Lomnice a žadatelky Vítězslavy Vízdalové,
dat. nar. 11.5. 1946, bytem tamtéž
takto:
Žádost o poskytnutí informací ze dne 21.1.2019, č.j. MUTI 2077/2019/ODŽÚ v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o přístupu k informacím (dále jen „žádost“) žadatelů Jiřího
Vízdala, dat. nar. 10.4.1946, trvale bytem Rašov č.p. 37, 679 23 Lomnice a Vítězslavy Vízdalové,
dat. nar. 11.5. 1946, bytem tamtéž (oba společně dále jen „žadatelé“) se odmítá.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 21.1.2019 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „Správní
orgán“) žádost žadatelů o informace dle zákona o přístupu k informacím. Ve své žádosti žadatelé
mimo jiné prezentují své osobní názory, svá tvrzení a osobní hodnocení, která následně promítají do
svých požadavků o informace, částečně vytržených z kontextů předchozích písemných úkonů či
proběhlých ústních jednání.
Žadatelé požádali Správní orgán, aby (cit.):
1. „V návaznosti na obsah přípisu vedeném pod Č. j. : MUTI 20312/2018/ODŽÚ/Lou, vydaný již
výše uváděným povinným subjektem (dále jen subjekt) ze dne 11. 07. 2018, taktéž již výše
uvádění žadatelé o poskytnutí informací (dále jen již
žadatelé), žádají tento subjekt, aby v souladu s ust. § 2, odst. (1), zák. čís. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím poskytl těmto žadatelům kopii písemného protokolu
z jednání, které proběhlo dne 16. 03. 2019 na Městském úřadě Tišnov Odboru dopravy
a živnostenského úřadu , nám. Míru 111, 666 19 Tišnov za osobní účasti výše již uváděných
žadatelů a taktéž i za osobní účasti vedoucí již uváděného správního orgánu ( jiná
oprávněná úřední osoba tohoto jednání nebyla jakkoliv účastná) a kdy toto již uváděné
jednání probíhalo výhradně ve věci poměrné části pozemku p. č. 116 (který je stále v jeho
plné výměře ve SJM Vízdalových) zastavěnou poměrnou částí místní komunikace nacházející
se na poměrné části pozemku p. č. 1484/3 obojí kat. území a obec Rašov.
2. Dále pak tito žadatelé žádají tento subjekt o poskytnutí kopie protokolu z jednání které
proběhlo v prostorách Městského úřadu Tišnov, nám Míru 111, 666 19 Tišnov dne 23. 05.
2018 za účasti obou žadatelů a dalších úředních osob tohoto správního úřadu.

3. Taktéž tito žadatelé žádají o poskytnutí kopie kamerové záznamu z kamerového systému
zabudovaném ve stropní části podatelny Městského úřadu Tišnov, nám Míru 111, 666 19
Tišnov ze dne 23. 05. 2018 v časové době od 11:00 hod do 11:30 hod. Tato požadovaná
kopie je ta požadovaná na základě právního titulu, neboť tito žadatelé této již uváděné době
a čase osobně jednali v prostorách právě této podatelny již uváděného úřadu.“

Správní orgán posoudil a zhodnotil obsah žádosti, vycházeje z platné právní úpravy, ustálené
judikatury a právního výkladu zákona o přístupu k informacím.
Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o přístupu k informacím je Správní orgán povinen poskytovat
informace, které se vztahují k jeho působnosti. Jak je dále uvedeno v odst. 4 téhož ustanovení,
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
V případě žádosti o informace uvedené pod bodem 1. (viz výše) Správní orgán konstatuje, že žadatel
se v souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona o přístupu k informacím nemůže domáhat poskytování
neexistujících informací, neboť „jednání, které proběhlo dne 16. 03. 2019 na Městském úřadě Tišnov
Odboru dopravy a živnostenského úřadu , nám. Míru 111, 666 19 Tišnov za osobní účasti výše již
uváděných žadatelů a taktéž i za osobní účasti vedoucí již uváděného správního orgánu“ neproběhlo
a ani proběhnout nemohlo.
V případě žádosti o informace pod bodem 2. (viz výše) Správní orgán konstatuje, tyto informace
žadatelé, a to jako podatelé, obdrželi zákonným postupem již dne 23.5.2018, a to osobním předáním
jednoho vyhotovení protokolu z jednání, které proběhlo dne 23.5.2018 v budově Městského úřadu
Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov v kanceláři podatelny.
V případě žádosti o informace pod bodem 3. (viz výše) Správní orgán sděluje, že záznamy
z kamerového systému zabudovaném ve stropní části podatelny se nearchivují. Tato skutečnost byla
prověřena Správním orgánem.
V souladu s ustáleným právním výkladem (judikaturou - rozsudky NSS) a ve smyslu ustanovení § 2
zákona o přístupu k informacím Správní orgán konstatuje, že není povinností povinných subjektů,
v tomto případě Správního orgánu, vytvářet nové informace či poskytovat již jednou vydané
informace. Z tohoto důvodu Správní orgán žádost žadatelů odmítl.
Protože Správní orgán nevyhověl podané žádosti ani z části, vydal v souladu s ustanovení § 15 odst. 1
zákona o přístupu k informacím rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, a to prostřednictvím Městského úřadu
Tišnov, Odboru dopravy a živnostenský úřad.
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Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad

Obdrží:
Jiří Vízdal, dat. nar. 10.4.1946, trvale bytem Rašov 37, 679 23 Lomnice
Vítězslava Vízdalová, dat. nar. 11.5.1946, trvale bytem tamtéž

