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R O Z H O D N U T Í 
o odmítnutí žádosti 

 
Výrok: 
Magistrát města Opavy,  jako  povinný  subjekt  příslušný  podle  §  2  odst.  1  zákona  číslo 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím),   
                         

r o z h o d l 
 
dne 23.4.2015 podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 3, v návaznosti na § 20 odst. 4  zákona o 
svobodném přístupu k informacím, ve spojení s § 67 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád,  o žádosti 
spolku CAUSIDICUS, z.s., se sídlem Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav, o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podané u odboru výstavby 
Magistrátu města Opavy dne 20.4.2015, aby tento povinný subjekt žadateli poskytl všechna 
pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaná od ledna 2012 Městem Opava, v níž byli jako účastníci 
řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám tak, že se žádost odmítá. 
 
Žadatel:   
spolek CAUSIDICUS, z.s., IČ:03738736, se sídlem Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav 
 
Odůvodnění: 
Dne 20.4.2015 byla na  Magistrát města Opavy doručena žádost spolku CAUSIDICUS, z.s., se sídlem 
Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav, která byla zaevidována pod č.j. MMOP  45581/2015 a do 
systému byla vložena pod sp.zn. VYST/11909/2015/TěV. Žadatel se žádostí  dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím domáhá poskytnutí informace, spočívající v poskytnutí všech 
pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění, vydaných od ledna 2012 Městem Opava, v níž byly jako 
účastníci uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám. Žadatel žádá o poskytnutí 
uvedených rozhodnutí včetně data nabytí jejich právní moci. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu k informacím se Informací 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. 
Případná  existence žadatelem žádané informace byla ověřována ve spisové službě povinného  
subjektu, neboť povinný subjekt je povinen všechny písemnosti evidovat  v listinné i elektronické 
podobě v rámci  rozhodování povinného subjektu, konkrétně na úseku stavebního řádu – 
vyvlastňovacího úřadu, avšak informace, kterou žadatel požaduje, neexistuje,  tj.  nenachází se u 
povinného subjektu v žádné z výše uvedených forem.  
 
Poučení: 
Podle § 16 odst. 1 zákona o poskytování informací lze proti rozhodnutí povinného subjektu o 
odmítnutí žádosti podat odvolání, které splňuje náležitosti § 82 správního řádu. Odvolací lhůta činí  15 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Odvolání se podává u povinného subjektu, kterým je Magistrát 
města Opavy. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, se sídlem v Ostravě. 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Bc. Václav Těžký 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
žadatel (doporučeně do vlastních rukou) 
spolek CAUSIDICUS, z.s., IČ: 03738736, sídlo: Jungmannova č.p. 2883/3, 690 02  Břeclav 2 
 
 
  
 


