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ROZHODNUTÍ  
 
 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, jako povinný subjekt 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou 
podal dne 29.01.2019 

, ve věci poskytnutí hlavního výkresu a výkresu veřejně prospěšných staveb 
a opatření Návrhu územního plánu Horní Moštěnice, který Magistrát města Přerova veřejně 
projednával v roce 2018, podle ustanovení § 15 odst. 1 a ve vazbě na ustanovení § 20 odst. 
4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, takto:  
 

Žádost o poskytnutí informace se odmítá. 
 
Odůvodnění 

Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, byla dne 29.01.2019 
doručena  žádost pana 

, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zaevidovaná zdejším 
úřadem pod čj. MMPr/025679/2019, spočívající v požadavku na poskytnutí hlavního výkresu 
a výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření Návrhu územního plánu Horní Moštěnice, 
který Magistrát města Přerova veřejně projednával v roce 2018. 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, jako povinný subjekt 
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a jako úřad územního plánování, který základě žádosti obce 



Horní Moštěnice, podložené usnesením Rady obce Horní Moštěnice ze dne 07.12.2009, 
podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, pořizuje Územní plán Horní 
Moštěnice, po posouzení žádosti dospěl k názoru, že požadovaná informace nespadá pod 
režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, což ho však nezbavuje povinnosti vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 
ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 44/2008-72 ze 
dne 26. 6. 2009.  

Výroková část rozhodnutí vychází z následujících zjištění: 

Dle ust. § 2 odst. 3 zákona č.  106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, se tento zákon nevztahuje na poskytování informací o údajích 
vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje 
jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, 
lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 

Proces pořizování územně plánovací dokumentace upravuje zvláštní zákon, zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, který stanovuje způsoby a lhůty zveřejnění a projednávání územně 
plánovací dokumentace v jejích jednotlivých etapách pořizování. Co se týká návrhu 
Územního plánu Horní Moštěnice, bylo jeho zveřejnění provedeno již ve dvou fázích procesu 
jeho pořizování. 

V rámci konání společného jednání o návrhu Územního plánu Horní Moštěnice, v souladu 
s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, za použití ust. 
§ 20 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 25 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, bylo možno se s návrhem 
Územního plánu Horní Moštěnice v listinné podobě seznámit počínaje dnem 18.01.2016 na 
Magistrátu města Přerova a současně byl návrh Územního plánu Horní Moštěnice zveřejněn 
v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.prerov.eu. 
V listinné podobě byl návrh Územního plánu Horní Moštěnice rovněž k nahlédnutí na 
Obecním úřadu Horní Moštěnice, v režimu úředních hodin tohoto obecního úřadu. S těmito 
skutečnostmi byla veřejnost seznámena veřejnou vyhláškou úřadu územního plánování čj.: 
MMPr/005817/2016 ze dne 13.01.2016, zveřejněnou na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech 18.01.2016–04.03.2016 a na úřední desce Obecního úřadu Horní 
Moštěnice ve dnech 18.01.2016–03.03.2016.  Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky 
mohl každý uplatnit u úřadu územního plánování písemné připomínky. 

Územně plánovací dokumentace byla na základě výsledků společného jednání o návrhu 
upravena a následně byla upravená a posouzená dokumentace předložena do řízení o 
územním plánu. 

Přípisem úřadu územního plánování pod čj.: MMPr/067151/2018 ze dne 15.05.2018 podle 
ust. § 52 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, za použití ust. §§ 20 a 
22 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 25 a § 172 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, bylo nařízeno 
konání veřejného projednání s odborným výkladem projektanta, a to dne 25.06.2018 v 15 
hodin v zasedací místnosti  Magistrátu  města  Přerova. 

S návrhem Územního plánu Horní Moštěnice v listinné podobě bylo možno se seznámit 
počínaje dnem 21.05.2018 na Magistrátu města Přerova a současně byl návrh Územního 
plánu Horní Moštěnice zveřejněn v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na 
internetových stránkách www.prerov.eu. Návrh Územního plánu Horní Moštěnice byl rovněž 
k nahlédnutí na Obecním úřadu Horní Moštěnice, v režimu úředních hodin tohoto úřadu. 
Oznámení zahájení řízení o návrhu bylo provedeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na 
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úřední desce Magistrátu města Přerova ve dnech 21.05.2018–26.06.2018 a na úřední desce 
Obecního úřadu Horní Moštěnice ve dnech 21.05.2018–25.06.2018. Po celou tuto lhůtu byla 
dokumentace přístupná k nahlédnuté jak v listinné, tak v elektronické podobě. Nejpozději do 
7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
námitky. 

V současné době probíhá ve spolupráci úřadu územního plánování a určeného zastupitele 
proces vyhodnocování podaných připomínek a námitek a další postup pořizování se bude 
odvíjet ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, proces pořízení územně plánovací dokumentace stále ještě 
probíhá – legislativní proces doposud nebyl ve smyslu ust. § 54 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů ukončen. Využití návrhu Územního plánu Horní Moštěnice 
v požadované podobě pro jakoukoliv potřebu je proto zcela bezpředmětné. 

Vzhledem k tomu, že se zde nejedná o konečný autoritativní výstup činnosti státního úřadu, 
a protože není v konečné podobě (v rámci projednávání může dostát úprav a ve výsledku se 
může od verze konečného správního aktu i značně lišit), nelze jej v daném případě 
z popsaných důvodů ani poskytnout.  

Současně upozorňujeme, že zadavatelem a majitelem územně plánovací dokumentace 
návrhu Územního plánu Horní Moštěnice je obec Horní Moštěnice, zastoupená starostou 
obce Ing. Vladimírem Martínkem. 

Z výše uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 o žádosti o 
poskytnutí informace, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení 

Žadatel může podle ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 
správního řádu podat odvolaní ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u 
Magistrátu města Přerova, a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad Olomouckého 
kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Pavel Gala v. r. 

                                                                                                   vedoucí odboru 
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