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AOŽP, z.s. j

V Karviné dne 2. 3. 2o2i

Magistrát města Ostrava, Odbor územního
plánování a stavebního řádu
Prokešovo náměstí iso3/8
7o2 oo Ostrava Moravská Ostrava

Věc:     =±Ě=í±±f±„±.P]9_S_Ťi-P]-..yŤ=PgH_u_ti:  infprip_.gťcj  ~MžaELstrátem  _p± dhQ_r___ úze_mního   Dlánování   a
ÚpasŘ
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Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., se sídlem 8, dříve

geoddnn:í::2ť=Loož,Lákízz.;,z.ddoá:%j;aok,g#%fdeá„;íoďpoo##eTÉn:f;=.agíážzo,:áfáLo#Fakcoe##d::fdž;a,g_b4ft]áLH#ísv=f:
?.S.:La^V:a:±O_ďb_Ox:z^Ť::rl:ť.{Ť.3fp_l_±_:3r_,f:«íq,s`ta.yepn{ho.řá`du_ovp?š`kti:.utiírifiorTpacíůesňTgštú--zTaŘi;;€.--ioo-ť:i-;;;.Šť -`ost;obodném příšmpu k i.n/ormaci'm", týkající se stavby Oční klinib Geminí na pozcmcích pai.

 k.ú. Hmšov, dále jen jako „žádost", kdy Magistrát města Ostrava, Odbor územn o p nov n a
stavebního řádu, dále jen jako .„poui.nnú", je podle § 2 odst. i zákona o svobodném přístupu k infomacím (dále jen
„Infz") pro vyřízení žádosti pounným subjektem.
Magistrát  města  Ostrava,  Odbor územního plánování  a  stavebního  řádu, jako  povinný subjekt poskytnul žadateli
informace,  a  to  vrozsahu  podané  žádosti,  tedy pouze  pod  body  2)  a  3)  a  částečně vbodu  i,  kdy  žadateu  zaslal
Př#D#S:S]fto2^íSAftĚ^fšnf.ěíS^ež~##^ěp°^f%oofš#f8#É_cÍ_eč6j;j?ik::řpS_jp4§8g_o3#íogíti4u]86§!.fÝ:ó#ÉSsř,Kff`ťg:,:2ri`;Ír:if`šÉÉÉiÉĚĚÉĚÉÍSÍ:Ř,
V,,

učemě/ofodokL[merifczceJ, kdy infomace byly ve fomátu  PDF zaslány elektronicky do datové schránky tak, jak ji
žadatel ve své žádosti o pos]qrtnuti infomací požadova].

I)ále  povinný subjekt vydal  Rozhodnutí,  kterým  odmítl  po*ytnutí  informací,  v celém  rozsahu  znění  žádosti  pod
bodem  4)  a v  rozsahu  části  bodu  i),  kdy se žadatel  domáhá  i  dokumentu  -  „Jiáurhu  na  uzauření  ueřejnopróuní
s:ťfJIíl8:8S"dÉj!,:94:a#5o;:;3;I,lfíg;v:ÚAfH:Ůkhpg#vok#:z:ksús:1sA#oE1,L6:4ÉSSPR2o!:#,íďkík:ŘKG#:: Éť Ť 6Íoř:|á5:8t::tř#5n:8aš7'

Předmětmýpostupavydanérozhodnutípoviméhosubjektu,žadateloimformacenapadástížnostína
postupaodvolánímprotivydanémurozhodnutí,protožepostuppovinnéhoshledávájakovadnýa

vydané rozhodnutí v jeho obsahu za nezákonné.

Odůvodnění:
Povinný bezdůvodně neposky[nul infomace srL§e±én± rozsahu bodu 4) žádosti a neposkytnul žadateli infomace riíá±
rozsahu bodu i, když ze samotného obsahu poskytnuté informace povinného kbodu  i) -kopi.e žáďosfi. o uzauřen{'

Í##;#g:::##:#Í#ÍÉ;Í;:Íff±a#iu#d:žLlgůuplío;eáo#ž:p:H:#joEv%#::2:fÉtoJááí:deé;Eíťa:|;laiFÍ
povinný v držení nejen samotný „nátJrhu ueřejnoprámí smJouu#", ale dále i „dokumenfaci.", a posky[nuté informace
jako celku, předmětné žádosti o uzavření veřejnoprámí smlouvy, ze dne i6. ii. 2oi6, zaevidované dne i8. ii. 2oi6 pod
č.  j.   SMO/4482o6/i6,  kteréžto  žadateli  o  informaci   povinný  subjekt  neposkymul.  Povinný  tedy  bezdůvodně
neposkytnul požadované infomace v části rozsahu bodu i) a celého rozsahu bodu 4) žádosti a neposkytnul žadateli
ínfomace, kdy je nutné:

Ad i) poukázat na zák. č. i83/2oo6 Sb., stavební zákon, znění ust. § 78a odst. 3, který také stanoví, že: „Sfauebm' úřad
pvoe%ŮYnd:pnráávvrnhí:#|eojunvogp.rsátvanvíesbmntoúuřvayddvo33sídtrnůordne|adc:eoje%apnřeÉ*onžáevri;iťňŘeŘiŤĚo-s_riŤňve*:pÉťšu*ÉeŤťaiu;TťeĚĚu_ÉeeiÉeV,

',,

&ft.1h-'-



podobusdnq:..Stpv.ební„Úřoad#azŤk,..aqžgosouzeriná»rhuveŤeůnoprávnísmtowyntivrhpřiůme,nebor;dirtítne a sdělí žadateli důvod   odmítnufi."

Ad 2) opravdu důrazně odmítnout sdělení povinného subjektu vjeho odůvodnění napadeného Rozhodnutí,

á;s:,ÍapvTťd;í;Jž;:Í,áišíepff::Ín:níůí:#uie#5PíÍÍí#aůt::::ge;á:noou:4#Sa:ffl:,ShÉpár%ářnííž?d:u          .       i      n                  _L_.____J  JÍ__1.  _^L_  _^1n.Á  +^  ť`a`Rrliiňiiia  T`Í`Vaha  vší`i.  aiinak-nébo.D2QkHd±Qj±e±±±±ič±±Í_e._.p_ovaha.věei+La
kdyžjf±É±±±!2±±Í±Z±±!Sg±±]Ci:Ězeaí±eiiF±Í H=iHfflE    mLEmm  EHH=E=  LH=EErmmmnE--:::=:ť:Ěi=g::::Í::::::::::::::::::::i:. -:-.
jakozaměstnanciStatutámíhoměstaOstrava,ÚMobSlezskáOstrava,Odborúzemníhoplánováníastavebníhořádu,v       ;        v   .              /    __f  ____i_..__.  _.._€,.+Xn{  n+^uh`r   n+`Áar`r`ii  AtiÉi  lft    119n~lÁ.

osobami._kd

jsou ve věci vyřízení žádosti návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouů' o umístění stavb e i8. ii. 2oi6,
jdJ`u  4aiiit;ouial.],lL  l+|UIUIL,ULl*LLLV  ---V~--`,~.__ , _.7   _ _ _ _

:kg:.os:nísTdi|neiáaGim g : sa., , : , oug ňoabšRr,sLH,-sAPTZEnTIÉSŤ

®

V,

sM9^,±?8,?2`6,,;i,nú_Hfras+Ř;n_anTZz:.rrf,í=tiT,ař::.ňš.éá:8p4ádlfěsÉ,nlá5gzňálí=ž±=:i±:ĚÍ3Í::áž::=E:=žáÉÍEž:í:Í9EHL±5±± Oié±±±áLmQi±±Ěi±ě±éh9E94#ĚE:_,-\-..-.-,-

mĚEÉ:á:::Íg :::i3`i°S{:gáěiknsit;č:aní%:s;Í§§.á2t;#
stavební zákon, ze dne 3o. i2. 2oi6, běželo sprámí řízení, které bylo ukončeno Rozhodnutím č. 39/R/2oi7, ze dne i4._.___ ...,. `        i  ;   ,`   .                _  _   _fJ1__^  rtlxxí_A1-Á  ino/nr    r7|h  nn
2. 2oi7. Předmětný souhlas Statutámího města Ostrava, 'ÚMob Šl e sídlem: Těšínská i38/35, 7io oo
bLavt=uiii 4aRulL,  41  Ul.Ll  .)V.  L-.  -VAV,  „~---_  -r-_T   ____

Ostrava,taképrojednávalajehoradamě.sta,kdyžsibyldlesděleníKar a osm a,vjehosvědeckévýpovědisepsané
policejnímorgánem,dne29.5.2oi8,investortaképředjednatmožnostipodepsánípředmětnéveřcjnoprámísmlouvy
ze  strany městského  obvodu,  protože  se  o  tom  dozvěděl  stavební  úřad  Slezské  Ostravy v okamžiku,  kdy již byla

:níg:rn:ěá::á og:oíie:rEáí;;žg::Í:±;:E:Íg:Í:gfsí#:žaíis:I:,,:Í:z.eí::1ošJ?6i`i-..22go:Íá,Í;Íiaž!:ehm%i%oi:?e!TF#,
zcihájenířízem'oodsfraněrinepouo!enésfc{tjb#"začalavevěcistavebníhořízeníkonatzastavebníúřadŮMob
Slezská Ostrava, kdy vyzwala investora stavby k dalšímu jednání, když následně dne 2. i. 2oi7, od invcstora obdržela
také žádost o dodatečné povolení stavby, které bylo ukončeno Rozhodnutim č. 39/R/2oi7, ze dne i4. 2. 2oi7 s tim, že
příslušnérozhodnutidodatečnéhopovolenístavbynabyloprámímocidne3.3.2oi8.Jetedynepochybné,žezaúkon

[ilffiEH]HEEEÍLEEEE[EElfflFEEEEiEE|H|EEEHFEHEEHE.ffiEEfflHEHHEHEfflEEE

®

Ad body L.) a 2.) odůvodnění stížnosti na postup a odvolání prqti rozhodnuti je zřejmé, že povúnný subjekt evidentně
musí disponowt i dalšími infomacemi, jenž konkrétně upra"je ust. § 3 odst. 3, Infz, a to že infomací se pro účely
tohoto zákona rozumí jakýkoli 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,  a  lze  tedy  dovodit,  že  informační  poviimost  se  vztahuje  k informacím  reálně
existujícím,nebot'infomacepodlelnfzmusísplňovatdvaznaky,tj.konkrétně,žesemusíjednato„obsahnebojeho
čás.f", kteiý je určitým způsobem „zaznamGnánff, tj. zachycen tak, aby mohl b}'ft následně kqykoli v identické podobě
zno"  q.ištěn,  kdy tyto  infomace  na  základě  žádosti  žadatele,  ze  dne  8.  i2.  2o2i,  povinný  subjekt bezdůvodně
neposkytnul.

Nenítedymožné,abyseidalšídokumenty,kteréjsoupožadoványžadatelemvžádostioposkytnutiinfomací,zedne
9.  2.  2o2i, nenacházeli ve spisové službě,  či ani archi" Magistrátu města  Ostr.ava, protože není zřejmé,  zjakého
důvodu se požadované dokumenty, viz bod i) a 4) žádosti, nenacházejí vjeho spisové službě a ani archivu, n?má je
kdispozici  a  považuje  je  povinný  za  neexistující  a  nelze  je  poskytnout,  protožc  takový  důvod  není  pounným
vodůvodnění ani uveden.  Povinný se vtomto nemůže pouze obečně odkazovat, na  ust.  §  2  odst.  i  a 4 s definicí
informace v ust. § 3 odst. 3 Infz.

Předem děkuji za písemnou odpověd' o vyřízení.

za Asociaci ochrany životního prostředí ČR, z.s.
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