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ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí žádosti 

Výroková část: 

Magistrát města Přerova, Odbor Stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

a zemědělství (dále jen "správní orgán"), příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 V souladu 

s § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"), kžádosti o informaci dle zákona 

O svobodném přístupu k informacím, spis. zn. 2022/079066/STAV/ZEM/Van Ze dne 22.04.2022 podané 

žadatelem 

 

(dále jen "žadatel"), vsouladu s § 15 odst. 1) zákona o svobodném přístupu kinformacím vydává 

rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti 

týkající se bodů žádosti: 

1. aktuální manipulační řád ,,Návesní rybník Rokytnice" včetně příloh 

2. všechny předchozí manipulační řády tohoto rybníka, které máte k dispozici, a to včetně příloh 

3. projektovou či výkresovou dokumentaci k vodohospodářskému povolení vydaného Okresním 

národním výborem, odborem vodního hospodářství a pro věci zemědělské a lesnické V Přerově, 

ze dne 9.8.1965 ve věci „Rokytnice - G.O. mel. odpadu" 

vv 
Účastníci řízení, na nez se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Odůvodnění: 

Dne 22.04.2022 podal žadatel žádost o poskytnutí informací ve výše uvedeném rozsahu. 

Vprvním bodě byla vyžadována informace - aktuální manipulační řád ,,Návesní rybník Rokytnice" 

Včetně příloh. Tento manipulační řád byl vypracován  

 

V rámci posuzování žádosti provedl správní orgán posouzení, zda obsah požadovaného dokumentu 

je či není předmětem práva autorského. V rámci tohoto posouzení došel správní orgán k závěru, že obsah 
požadovaného dokumentu je předmětem práva autorského, jedná se o autorské dílo dle § 2 odst. 1 zákona
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121/2000 Sb. o právu autorském, O právech souvisejících S právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora. Ve smyslu § ll odst. 2 pism. c) zákona o svobodném přístupu 

k informacím by jejím poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského 

nebo práv souvisejících s právem autorským. V rámci tohoto posouzení dospěl správní orgán k závěru, 
že obsah požadovaného dokumentu je obchodním tajemstvím, tj. jedná se ve smyslu § 504 

zákona č. 89/2010 Sb., občanského zákoníku, o konkurenčně významné, určitelné a ocenitelné 

a vpříslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti. Správní orgán vneposlední řadě 

zohlednil, že za přítomnosti výše zmíněných rizik by případné zveřejnění požadovaného dokumentu 

způsobilo jen obtížně napravitelnou situaci, s rizikem vzniku škod. Bylo tedy rozhodnuto o odmítnutí 

žádosti ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k infonnacím. Kposkytnutí takovýchto 

informací je třeba předložit souhlas autora manipulačního řádu. Práva k předmětu ochrany autorského 

práva vtomto požadovaném případě vykonával 

V druhém bodě byla vyžadována informace - všechny předchozí manipulační řády tohoto rybníka, 

které máte k dispozici, a to včetně příloh. 

Požadované informace se ani po intenzivním hledání na spisovně Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, pravděpodobně 

vzhledem ke stáří dokumentů a ke skartačním lhůtám nepodařilo dohledat. S největší pravděpodobností 

již byly skartovány, proto se poskytnutí těchto infonnací odmítá. V rámci posuzování žádosti je vysoce 
pravděpodobné, že by se V daném bodě mohlo také jednat O předmět práva autorského. Současně protože 

nelze požadované podklady dohledat, není možné uvést, dle § 15 odst. 2 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, kdo vykonává právo k tomuto předmětu ochrany práva autorského. 

V třetím bodě byla vyžadována informace - projektová či výkresová dokumentace k vodohospodářskému 
povolení vydaného Okresním národním výborem, odborem vodního hospodářství a pro věci zemědělské 

a lesnické v Přerově, ze dne 9.8.1965 ve věci „Rokytnice - G.O. mel. odpadu“ 

Požadované informace se ani po intenzivním hledání na spisovně Magistrátu města Přerova, Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, pravděpodobně 

vzhledem ke stáří dokumentů a ke skartačním lhůtám nepodařila dohledat. S největší pravděpodobností 

již byly skartovány, proto se poskytnutí těchto infonnací odmítá. 

Správní orgán na základě výše uvedeného a v zájmu dobré správy rozhodl, jak je uvedeno 

ve vyr' oku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje, dle § 16 odst. 1 zákona O svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává 

u Magistrátu města Přerova v souladu s § 81 správního řádu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Obdrží: 


