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Sk. a sp.: 84.1 S/5 

Vyřizuje: Zdeněk Daněk, oprávněná úřední osoba 

Datum: 21. 3. 2015 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

poskytnutí informací 
 

 

Magistrát města Přerova, odbor Kancelář primátora jako věcně, místně a funkčně příslušný 

správní orgán podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle §130 odst. 1 zákona 

č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přijetím žádosti *** 

(dále jen „žadatel“) ze dne 10. 3. 2016, o poskytnutí informací rozhodl takto: 

 

I. žádost se v části požadující informace definované v žádosti pod body 1 – 4 poskytuje 

 

a 

 

II. žádost se v části požadující informace definované bodem 5 žádosti odmítá z důvodu 

uvedeného v §2 odst. 4 zákona konkrétně, že by se jednalo o vytvoření nových 

informací. 

     

O d ů v o d n ě n í :  

Dne 11. 3. 2016 byla statutárnímu městu Přerov, jako povinnému subjektu, doručena žádost, 

kde žadatelka žádá o poskytnutí informací definovaných body 1 – 5. Konkrétně se jedná o: 

1. Byla Vaše obec v letech 2012-2015 investorem pro výstavbu ekologicky příznivé 

stavby (pasivní, aktivní a nulové domy)? 
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2. Pokud byla vaše obec investorem dle bodu 1), kolik takových budov bylo postaveno, 

popř. zatím probíhá jejich stavba? Jaké byly náklady vynaložené na jednotlivé stavby? 

3. Zadala vaše obec projekt na výstavbu energeticky úsporné budovy? Pokud ano, o 

jakou stavbu se má jednat? 

4. Kolik dotací a v jaké výši (jednotlivé, pokud možno, pokud ne, pak souhrnná částka) 

bylo ve Vaší obci uděleno pro soukromé ekologicky příznivé novostavby podle 

dotačního programu Nová zelená úsporám? 

5. Kolik stavebních povolení bylo vydáno v letech 2012 -2015 Vaším stavebním úřadem 

pro soukromé ekologicky úsporné stavby (nulové, pasivní či aktivní – pokud možno, 

rozděleno do těchto kategorií)? 

Tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí k bodům 1 – 4 povinný subjekt poskytuje 

následující informace: 

1. Nebyla. 

2. Viz bod 1. 

3. Nezadala. 

4. Povinný subjekt žádné dotace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám 

neudělil. 

K bodu 5 povinný subjekt sděluje. 

Žadatel požádal povinný subjekt o poskytnutí informace, kdy žádá o počet vydaných 

stavebních povolení v daném časovém období pro soukromé ekologicky úsporné stavby. 

Stavební úřad povinného subjektu vede evidenci podle druhu rozhodnutí či jiného opatření 

stavebního úřadu. Má tedy k dispozici číslovaný seznam např. územních rozhodnutí, 

územních souhlasů, stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášené stavby atd. 

Jinými slovy, stavební úřad vede evidenci podle druhů správních úkonů, nikoli podle 

jejich předmětu - povolovaného stavebního záměru. Z tohoto je zřejmé, že povinný subjekt 

požadovanou informací nedisponuje a tudíž se na tuto část žádosti nevztahuje povinnost 

poskytování informací dle zákona. 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto 

rozhodnutí, tj. odmítl žádost v části týkající se počtu stavebních povolení vydaných pro 

soukromé ekologicky úsporné stavby. 

 

Informaci pro zveřejnění zpracoval: 

Zdeněk Daněk  

vedoucí oddělení 


