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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. 27/2019 
Č .j.: MJ/55193/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 21.10.2019 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 vlastníků technické infrastruktury na území ORP Jeseník formou seznamu ve 
strojově čitelném formátu (soubor .xls, .xlsx, .csv). Seznam by měl obsahovat výčet vlastníků TI (včetně 
přiřazeného IČ), kde u konkrétního vlastníka budou uvedena katastrální území, ve kterých se nachází jím 
spravované sítě. V příloze zasílám pro usnadnění zpracování vzor formátu pro poskytnutí informace. 
 
Žádost je podána k vašemu úřadu právě proto, že váš úřad, jako pořizovatel územně analytických podkladů, 
by měl mít všechny potřebné údaje dostupné v digitální podobě, jak vyplývá ze znění § 27, 28 a 185 zákona 
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, které stanovují povinnost vlastníkům technické infrastruktury poskytnout 
údaje o poloze sítí v jejich správě pořizovateli územně analytických podkladů, a to v digitální podobě. 
Vzhledem k výše uvedenému předpokládám, že by váš úřad měl disponovat patřičným seznamem 
a poskytnutí informace tak nemůže být považováno za „vytváření nových informací“ dle § 2 bodu 4 zákona 
č. 106/1999 Sb. Spojení již existujících informací do odpovědi žadateli není možné hodnotit jako vytváření 
nové informace, jak stojí v „Důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím“. 
Z těchto důvodů také nemůže být poskytnutí informace považováno za "mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací" dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
Vzhledem k povaze požadovaných informací předpokládám, že tyto informace má váš úřad uloženy v 
nějakém typu relační databáze nebo podobném úložišti a poskytnutí informace by tak nemělo být, případně 
ve spolupráci s příslušným IT pracovníkem, časově náročné. 
 
Informaci prosím zaslat elektronicky do datové schránky, případně na e-mailovou adresu, v souladu s $ 4a 
zákona č. 106/1999 Sb. 
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K žádosti bylo sděleno: 
 

ROZHODNUTÍ 

 
Výroková část: 

Městský úřad Jeseník jako povinný subjekt obdržel dne 21.10.2019 žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„informační zákon“), kterou podal dne: 

P. M. nar. …… bydlištěm ……. 

(dále jen "žadatel"),  

ve věci poskytnutí informací – sdělení seznamu vlastníků technické infrastruktury v rámci pověřeného 
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 

č á s t e č n ě    o d m í t á, 

a to v části týkající se rozlišení seznamu poskytovatelů údajů o území a jejich působnosti v jednotlivých 
katastrálních územích na území ORP Jeseník.  

 
Odůvodnění:  

Dne 21.10.2019 obdržel Městský úřad Jeseník žádost o poskytnutí informací o obsahu: 

Žádost dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení seznamu vlastníků technické infrastruktury v rámci 
pověřeného území ORP Jeseník 

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 vlastníků technické infrastruktury v ORP Jeseník s tím, že u konkrétního 
vlastníka budou uvedena katastrální území, ve kterých se nachází jím spravované sítě. V příloze žádosti 
žadatel zasílá pro usnadnění zpracování vzor formátu pro poskytnutí informace. 

Požadovanými informacemi, tj. seznamem vlastníků technické infrastruktury v ORP Jeseník s rozlišením 
působnosti na jednotlivá katastrální území, povinný subjekt nedisponuje a nemá k tomu ani žádnou 
zákonnou povinnost.  
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Požadavek na seznam vlastníků technické infrastruktury 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.  

Dle žadatele by měl mít Městský úřad Jeseník jako pořizovatel územně analytických podkladů potřebné 
informace v digitální formě, což vyplývá ze znění § 27, 28 a 185 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").  

K tomuto sdělujeme: 

Dle § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím 
zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) 
v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich 
správnost, úplnost a aktuálnost.  

Městský úřad Jeseník pro správu dat poskytovaných jednotlivými poskytovateli údajů v rámci 
pořizování územně analytických podkladů využívá projektu „Nástroje ÚAP“, jehož správcem je 
Olomoucký kraj na základě „Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP“. V rámci evidence 
poskytovatelů údajů evidujeme na území ORP Jeseník 54 poskytovatelů údajů o území. Seznam 
poskytovatelů údajů (včetně IČO a adresy) zasíláme v příloze tohoto dokumentu.  

Městský úřad Jeseník nedisponuje evidencí poskytovatelů údajů s rozlišením na jednotlivé sledované 
jevy dle vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ani evidenci poskytovatelů údajů s rozlišením jejich 
zájmů v jednotlivých katastrálních územích ORP Jeseník.  

 

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. 
 
Příloha: 
Seznam poskytovatelů údajů na území ORP Jeseník (ve formátu.xls)  
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
 
 
Městský úřad Jesení 
Útvar tajemníka 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 


