MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Č.j.

MUTI 7718/2019/ODŽÚ

Vyřizuje: Mgr. Ing. Renata
Loubalová

V Tišnově 14.3.2019
Tel.: 549 439 720

E-m E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

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 28.2.2019 žadatele Jana Hálka, Valašská 5,
625 00 Brno ,
takto:
žádost o poskytnutí informací ze dne 28.2.2019, č.j. MUTI 7718/2019/ODŽÚ v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o přístupu k informacím (dále jen „žádost“) žadatele Jana Hálka,
Valašská 5, 625 00 Brno (dále jen „žadatel“) se odmítá.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 28.2.2019 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „Správní
orgán“) žádost žadatele o informace dle zákona o přístupu k informacím.
Žadatel požádal Správní orgán, aby (cit.):
„Žádám o zaslání kopie úředního záznamu z místního šetření vypracovaný vedoucí Odboru dopravy a
živnostenského úřadu ze dne 07.01.2019, kdy se mělo jednat o posouzení charakteru pozemku
parkovacího zálivu na pozemku p.č. 1847/21 k.ú. Tišnov.“

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 výše uvedené Správní orgán konstatuje, že žadatel se v souladu
s ust. § 2 odst. 4 zákona o přístupu k informacím nemůže domáhat poskytování neexistujících
informací, neboť Správní orgán neeviduje záznam z jednání ze dne 7.1.2019, týkající se posouzení
charakteru pozemku parkovacího zálivu na pozemku p.č. 1847/21 k.ú. Tišnov.
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 neexistující informace.

Z tohoto důvodu Správní orgán žádost žadatele 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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vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad
Obdrží:
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