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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č.6/2013 

Č.j.:  MJ/09856/2013/02 

    

 

R o z h o d n u t í 

Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, 

jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

k informacím“), rozhodl o poskytnutí informace ve věci: 

 

1. kopii ohlášení umístění výše uvedených plakátovacích zařízení 

2. kým bylo ohlášeno? Od kdy do kdy byl povolen zábor pozemku? 

3. v jaké výši byl vyměřen poplatek dle zákona č.565/1990 Sb. v souladu s Obecně 

závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství? Byl tento poplatek uhrazen? Pokud ano, tak kdy a jak byl 

uhrazen? 

4. žádost o kopii Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č.7/2010 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona k informacím se žádosti zčásti nevyhovuje a 

informace se poskytují částečně, tak, že 

K bodu 1-3: žádosti se nevyhovuje 

K bodu 4: žádosti se vyhovuje 

 

O d ů v o d n ě n í 

Poskytování údajů z konkrétních daňových řízení, v tomto případě dle žádosti v bodě 

1-3 při zpoplatňování místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nelze 

z důvodu ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ve smyslu ustanovení § 10 

zákona o informacích poskytnout. Viz §52 odst.1 a 2 daňového řádu: 

„Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinnosti 

mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To 

neplatí pro daňový subjekt, pokud jde o informace získané nebo použité při správě 

jeho daní.“ 
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Dále daňový subjekt může správce daně nebo jinou osobu, zúčastněnou na správě 

daní zprostit povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají a údajů, které 

byly využity při dokazování jeho povinností při správě daní, s uvedením rozsahu 

údajů a účelu zproštění. 
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Na základě výše uvedeného nelze poskytnout konkrétní údaje o konkrétní osobě a 

jejích majetkových poměrech (dle rozsudku Nejvyššího správního soudu As 

53/2007), jelikož se nejedná o příjemce veřejných prostředků. 

Dále bod 3 - požadované informace o zaplacení poplatkové povinnosti považuje 

správní orgán za majetkové poměry ve smyslu výše uvedeného citovaného 

ustanovení jako údaje o platební morálce právnické osoby, kdy je nelze poskytnout 

osobě, která není osobou zúčastněnou na daňovém řízení. 

 

Bod 4 – Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č.7/2010 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství je uvedena v příloze 

Z uvedených důvodů rozhodl Městský úřad v Jeseníku tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu 

v Jeseníku. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a 

podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ust. § 82 odst. 2 správního řádu. 
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