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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. 12/2022 – doplnění. 
Č .j.: MJ/37335/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 14.07.2022 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní , jako 
povinny  subjekt, 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: 
 
Žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, žádají o následující informace: 

 

V návaznosti na poskytnuté informace ze dne 29. června 2022, pod sp. zn.: MJ/33385/2022, č.j. 

MJ/34740/2022/SÚ/Kaš, ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, o doplnění následujících informací:  

 

1) Poskytnutí podnětu města Zlaté Hory na změnu č. 2 ÚP;  

2) Informaci, kdy bude projednána změna ÚP; a  

3) Kdy bude předložena Zpráva o uplatňování včetně pokynů pro zpracování městu Zlaté Hory. 
 
K žádosti bylo sděleno: 
 
Ad 1) Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako příslušný úřad 
územního plánování, v rámci poskytnutí informací podle informačního zákona v dopise ze dne 
29.06.2022, pod sp. zn.: MJ/33385/2022, č.j. MJ/34740/2022/SÚ/Kaš, podal informaci, že se 
v současné době ve spolupráci s určeným zastupitelem a městem Žlaté Hory zpracovává Žpráva 
o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory (dále jen ÚP Žlaté Hory) v uplynulém období. 
Součástí Žprávy o uplatňování by měly být pokyny pro zpracování Žměny č. 2 ÚP Žlaté Hory. 
Podle ustanovení § 44 písm. a) o pořízení územního plánu (případně jeho změny) rozhoduje 
zastupitelstvo obce z vlastního podnětu. Žpráva o uplatňování dosud nebyla dokončena, tudíž 
zastupitelstvu nebyla k rozhodnutí předložena. Současně se schválením Žprávy o uplatňování 
by mělo zastupitelstvo rozhodnout o pořízení změny územního plánu.  
Ad 2,3) Informace o tom, kdy bude projednána změna ÚP a kdy bude předložena Žpráva 
o uplatňování včetně pokynů pro zpracování městu Žlaté Hory, nejsou předmětem 
informačního zákona. Podle ustanovení § 3 odst. 3 informačního zákona se informací pro účely 
tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle 
ustanovení § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Ve smyslu § 3 odst. 3 ve spojení s § 2 odst. 
4 informačního zákona je možné žádat toliko o informace, které v době vyřizování žádosti 
existují. 
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Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
Odbor tajemníka 
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 


