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9) Na základě jaké vyhlášky mi vyhrožuje p. Klapetková vyúčtováním nákladů (poštovné) za celou 

dobu trvání tohoto sporu? 
10) Proč nereagujete v předcházející korespondenci na mé připomínky, kdy zhotovitel porušuje ČSN 

a protipožární předpisy? 
11) Platí stále, že určitá vyvolená kasta může si nakládat libovolně a beztrestně se soukromým 

majetkem cizích osob?   
 
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 se 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.  
Podle § 2 odst.4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká 
dotazů na názory a budoucí rozhodnutí.  
 
Z výše uvedených důvodů stavební úřad žádost o poskytnutí informace odmítnul. 
 
Z jiné úřední činnosti je stavebnímu úřadu známo, že kontrolní oddělení Magistrátu města Opavy řešilo 
na počátku roku 2019 stížnost pana Vladislava Tocauera , v rámci jejíhož projednání bylo na většinu 
dotazů odpovězeno.  Pan T  byl také upozorněn na řádný úřední postup, podle něhož měl možnost 
– pokud s vyřízením stížnosti nesouhlasil – obrátit se Na Krajský úřad MS kraje.  
 
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" 
 

                                                        Ing. Venuše Drochytková 
                                                        vedoucí odboru výstavby   

  
 
 
 

 
 
Obdrží: 

žadatel (doporučeně do vlastních rukou) 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (doporučeně do vlastních rukou) 

 
 




