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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 25/2019 
Č .j.: MJ/48548/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 17.09.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 

V souladu se zněním §13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou 
žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jeseník formou 
seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, jelikož ideální seznam by měl 
obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného 
IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím 
spravované sítě. 
 
 
K žádosti bylo sděleno: 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Výroková část: 
 
Městský úřad Jeseník jako povinný subjekt, obdržel dne 17.09.2019 žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„informační zákon“). 
 
ve věci poskytnutí informací ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jeseník 
formou seznamu ve strojově čitelném formátu.  
 
Povinný subjekt podle ustanovení § 15 odst. 1 informačního zákona rozhodl, že žádost ze dne 17.9.2019 
se 

odmítá. 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 17.9.2019 obdržel Městský úřad Jeseník žádost o poskytnutí informací o obsahu: 
 
V souladu se zněním §13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás touto cestou 
žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jeseník formou 
seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, jelikož ideální seznam by měl 
obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného 
IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím 
spravované sítě. 
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Žádost byla postoupena k vyřízení Odboru stavebního úřadu a územního plánování. 
Dle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
Dle dostupných výkladů k informačnímu zákonu nejsou povinné subjekty povinny vytvářet či 
obstarávat nové informace (např. analýzy dat shromážděných při své činnosti apod.), jimiž nedisponují 
a nejsou povinny disponovat. Definice informace je uvedena v ustanovení § 3 odst. 3, tj. jde o obsah již 
zaznamenaný na nějakém nosiči. Jestliže žadatel požaduje vytvoření např. analýzy dat shromážděných 
při činnosti povinného subjektu apod., jedná se o požadavek na vytváření nových informací, a tedy 
důvod odmítnutí žádosti opřený o § 2 odst. 4. 
 
Žadatel požaduje seznam aktivních správců technické infrastruktury v ORP Jeseník s tím, že k žádosti 
přidal požadavek na ideální seznam (vzor seznamu zaslán žadatelem v příloze žádosti), informace mají 
být členěny dle jednotlivých katastrálních území s uvedením identifikačního čísla subjektu. 
Požadovanými informacemi, tj. seznamem aktivních správců technické infrastruktury v ORP Jeseník, 
povinný subjekt nedisponuje a nemá k tomu ani žádnou zákonnou povinnost. 
Požadavek na seznam aktivních správců v ORP Jeseník v jednotlivých katastrálních územích je tak 
požadavkem na nové informace a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  
 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, prostřednictvím Městského úřadu Jeseník. 
 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu 
stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Ža poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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