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Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Po upřesnění žádosti vedené pod sp. zn. MCPCH 02090/2019 ze dne 20.10.2019, v souladu se 

zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost, č.j. MCPCH 02149/2019, v níž 

žadatel uvádí následující: 

 
Dne 24.10.2019 jsem obdržel výzvu k upřesnění žádosti o poskytnutí informace dle InfZ.  

  

Žádám o poskytnutí dokumentů, na základě kterých starostka Floriánová a radní Golas 

informovali veřejnost o nutnosti a naléhavosti opravy komunikace Pod Zámečkem.  

   

- Pan Golas upozornil na RMČ dne 8.4.2019 na nutnost provedení opravy komunikace nejpozději do 

15.5.2019. 

Žádám o poskytnutí dokumentu, kterým je MČ vyzvána k provedení opravy komunikace k tomuto 

datu. 

 

- Na besedě s občany 20.5.2019 informace od starostky Floriánové a od radního Golase o 

vysoutěženém projektu opravy komunikace Pod Zámečkem, nutnost vyplývá z proběhlého správního 

řízení, obec je vystavena vysoké pokutě, pokud opravu neprovede. 

Žádám o poskytnutí dokumentace z proběhlého správního řízení, kterým je nařízeno provedení 

opravy komunikace v letošním roce, s uvedením pokuty při neprovedení této opravy. 



 

- V říjnovém čísle Chaberského zpravodaje uvádí starostka Floriánová informaci, že obec byla 

v uplynulém roce doslova přinucena opravit povrch komunikace Pod Zámečkem. 

Žádám o dokument, kterým byla obec přinucena opravit povrch komunikace Pod Zámečkem 

v uplynulém roce. 

 

Pokud jde o časové období, předpokládám dle vyjádření paní Floriánové i pana Golase, že jde o 

dokumenty, které MČ obdržela v průběhu posledního roku. 

 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost 

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 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. Informační 

povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou 

chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. 

 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informací, které neexistují, je tímto splněn 

důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací. Režim zákona o svobodném přístupu 

k informacím totiž nestanovuje povinnost vytvářet nové informace. Z ustanovení § 15 odst. 1 

výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části nevyhoví, 

vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 

Vzhledem k obsahu žádosti považuje povinný subjekt za vhodné poskytnout žadateli 

doprovodnou informaci. Žadatel v rámci žádosti požaduje poskytnutí dokumentů, na jejichž 

základě je MČ vyzvána k provedení opravy dané komunikace k datu 15. 5. 2019, provedení 

opravy v letošním roce, s uvedením pokuty při neprovedení dané opravy a dokument, kterým 

byla městská část přinucena opravit povrch dané komunikace v uplynulém roce. V souvislosti 

s těmito dotazy povinný subjekt sděluje, že MČ nedisponuje dokumentem, na jehož základě by 

v letošním roce a k danému datu, a to k 15.5.2019, byla vyzvána k opravě dané komunikace. 

Rozhodnutí o nařízení udržovacích prací bylo vydáno již v roce 2010 a MČ byla ke zjednání 

nápravy vyzvána již několikrát. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, prodloužil 

do 10. 12. 2018 lhůtu k úplnému dokončení udržovacích prací účelové komunikace s veřejným 

přístupem Pod Zámečkem. Stavební úřad určil původní lhůtu k úplnému dokončení provedení 

udržovacích prací účelové komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem. MČ Praha-Dolní 

Chabry podala žádost o další prodloužení lhůty k úplnému dokončení udržovacích prací. Svou 

žádost odůvodnila objektivní potřebou zajištění zhotovitele dokončovacích prací a materiálů. 

MČ Praha-Dolní Chabry požádala o prodloužení o 30 dní oproti lhůtě, která byla určena 

opatřením stavebního úřadu při kontrolní prohlídce. Stavební úřad lhůtu k dokončení prací 

prodloužil do 10. 12. 2018 a pokládal prodlouženou lhůtu vzhledem k jejímu předchozímu 

několikanásobnému prodlužování za konečnou. Následně MČ Praha-Dolní Chabry podala 

žádost o prodloužení lhůty termínu k realizaci úplného dokončení udržovacích prací účelové 

komunikace s veřejným přístupem Pod Zámečkem do 30.6.2019. Prodloužení stanovené lhůty 

MČ požadovala z technickoorganizačních a klimatických důvodů, které neumožňovaly 

realizaci potřebných stavebních prací. Zároveň sdělujeme, že sankcionování vyplývá ze 

souvisejících zákonů a právních předpisů. 

 



Povinný subjekt vyřídil žádost v intencích InfZ, tedy vydáním požadovaných informací nebo 

vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli 

prostřednictvím e-mailové adresy: XXXXXXXXXX 

 
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  

 

pod č.j. MCPCH 02090/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Miloslav Müller, MBA 

tajemník ÚMČ 
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