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R O Z H O D N U T Í 

 
o odmítnutí žádosti 

 
Magistrát města Opavy, jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k – informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k – informacím“),   
                         

r o z h o d l   t a k t o: 
 
podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k - informacím a podle § 67 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se žádost o poskytnutí informací ze 
dne 27.2.2020 žadatele , Opava, 
podané u Magistrátu města Opavy, odboru výstavby dne 27.2.2020 ohledně odpovědi na otázky, 
uvedené v této žádosti pod body 1) a 2), týkající se průběhu konkrétního stavebního řízení 
  

odmítá. 
 
Žadatel -   Opava.  
 
 
Odůvodnění: 
Dne 27.2.2020 byla na Magistrát města Opavy doručena žádost pana , která byla 
zaevidována pod č.j. MMOP  25500/2020 a do systému byla vložena pod sp.zn. VYST/4508/2020/K. 
Žadatel se žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím domáhá poskytnutí 
informací, které jsou v žádosti uvedeny jako otázky pod body 1) a 2): 

1) Kdy bude provedena dodatečná dílčí kolaudace stavebních prací zhotovených na mém rodinném 
domě dle stavebního povolení pod č.j. Výst/1414/95/SU/BI ze dne 26.4.1995? 

2) Kdy bude tato vyvolaná investice převedena do mého vlastnictví a na základě jakého dokladu? 
  

 
Informací se (podle §3 odst.3) 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. 
Požadovaná informace nenaplňuje tuto definici, neboť se nejedná - o informaci, která již byla vytvořena a 
bylo by možné ji pouze vyhledat v databázi vydaných povolení, ale o informaci novou, která by musela 
být podložena správní úvahou – vytvořením názoru. Požadované otázky se v obou bodech dotýkají 
informací, které neexistují, a jelikož se nejedná o informace obecného charakteru, ale o informace týkající 
se možného postupu stavebního úřadu v konkrétním stavebním řízení, tyto informace ani existovat 






