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Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 15/2017
Č.j.: MJ/36381/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  12.07.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Útvar  tajemníka,  žádost  o  poskytnutí  informace
v souladu  se  zákonem  č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 
„Obracím se na MU Jeseník jako na stavební úřad s podnětem na prošetření užívání objektu útulny v k.ú.
Horní lipová, která podle platného stavebního povolení (obdržel jsem v minulém roce) nemá oprávnění
pro bufetový prodej alkoholických a nealkoholických nápojů,  cukrovinek a uzenin spojený s prodejem
svrchního  ošacení  a  suvenýrů.  Podle  sdělení  KHS  Olomouc  není  prodejna  (známější  jako  Lesní  bar)
evidována.
Nájemcem útulny, která je vlastnictvím ICR je Myslivecká společnost Obří skály a vlastním provozovatel je
hajný  ALSOL  p.  lng.  Pavlíček,  nikoliv  sl.  Zuzana  Pavlíčková,  která  se  v  místě  prakticky  nevyskytuje.
Nájemní smlouva, kterou jsem od LCR Hradec králové obdržel, neobsahuje ustanovení o realizaci prodeje.
Zasílám podnět podle zák. 106/99 Sb.“

Vzhledem k tomu, že podaná žádost  neobsahovala náležitosti  dle § 14 odst.  2 zákona o informacích,
povinný  vyzval  žadatele  dne  12.07.2017  k  doplnění.  Žádost  byla  doplněna  dne  21.07.2017  pouze
o identifikační údaje žadatele.

K dané žádosti bylo sděleno:

Povinný subjekt po posouzení žádosti dospěl k závěru, že podaná žádost není žádostí ve smyslu zákona
o informacích. 
Ze žádosti není zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Dle § 37
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) se
podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. 
Z dopisu je zřejmé, že žadatel nepožaduje žádné informace, ale podává podnět k prošetření užívání
stavby Turistický přístřešek U Václava – Lipová-lázně, Horní Lipová na pozemku parc.č. 1459/85 v k.ú.
Horní Lipová (v rozhodnutí o umístění stavby je uveden původní pozemek parc.č. 1459/1).

Povinný  subjekt  posoudil  žádost  jako  podnět  k  provedení  státního  stavebního  dozoru  ve  věcech
stavebního řádu dle § 171 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a prověření, zda je stavba užívána jen
k  povolenému  účelu  a  stanoveným  způsobem.  Příslušný  stavební  úřad  bude  dále  postupovat  dle
platných ustanovení stavebního zákona.
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