Dobrý den,
Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o zaslání v elektronické,
nebo písemné podobě "Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf" zpracovaný společností ITEZ, spol. s
r.o.
S pozdravem

tel.

nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Msto Varnsdorf

Váš dopis j.:
Ze dne:
Naše j.:

17.03.2021
MUVA 6707/2021JezRa

Vyizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Radka Ježková
417545102
29.03.2021
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážený pane

na základ Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném
pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis Vám sdlujeme, že požadovaný
dokument „Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf“ je rozpracovaným
materiálem, který bude mstu Varnsdorf pedán po jeho dokonení.
Z tohoto dvodu požadovaný materiál nelze poskytnout.

S pozdravem

Ing. Radek Kíž
tajemník MÚ Varnsdorf

Banka:

I: 00261718, DI: CZ00261718

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem-město
prostřednictvím Městského úřadu
Varnsdorf

NAŠE ZNAČKA:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

VYŘIZUJE - LINKA:

VARNSDORF DNE:
8.4.2021

Věc. Podání stížnosti podle § 16a odst.1, písm b) zákona 106/1999 Sb..
Podáváme tímto stížnost na způsob neposkytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb..
Dne 17.3.2021 požádala
a.s.
proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf“.

podle Zákona č. 106/1999 Sb., o

poskytnutí „Studie

Dne 29.3.2021 jsme od Vás obdrželi dopis se sdělením, že námi požadovanou informaci město Varnsdorf
nemůže poskytnout.
Podáváme stížnost na způsob vyřízení naší žádost. Podle ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb. v případě
neexistence požadované informace je povinná osoba vydat Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Proti vydanému rozhodnutí může poté žadatel zaslat odvolání o kterém rozhodne nadřízený orgán.
Tím, že nebylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí, byli jsme poškozeni na našich právech.
Žádáme Krajský úřad Ústeckého kraje o projednání naší stížnosti na nezákonný postup Městského úřadu
Varnsdorf a o vydání příkazu Městského úřadu Varnsdorf, aby nám informaci vydal nebo aby vydal rozhodnutí o
odmítnutí žádosti, v kterém bude odmítnutí řádně zdůvodněno.

S pozdravem

Bankovní spojení (CZK):
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nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Město Varnsdorf

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:

12.04.2021
MUVA 8470/2021lsepsova

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Ing. Radek Kříž
417545101
16.04.2021
lucie.sepsova@varnsdorf.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Varnsdorf jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „povinný
subjekt“ a „InfZ“), rozhodl o žádosti ze dne 17. 03. 2021 o poskytnutí informací podle InfZ,
kterou podal žadatel –
(dále jen „žadatel“),
takto:
Žadatel –
požadoval poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 17. 03. 2021
povinnému subjektu – Městský úřad Varnsdorf, v níž žadatel žádal o informace:
Dokument "Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf".
Výše uvedená žádost se podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ za použití ustanovení § 2 odst.
4 tohoto zákona odmítá z důvodu toho, že jde o dotaz směřující k vytváření nových
informací. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Odůvodnění:
Městský úřad Varnsdorf obdržel dne 17. 03. 2021 žádost žadatele podle InfZ o poskytnutí
informace, kterou požadoval:
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o zaslání
v elektronické, nebo písemné podobě "Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf"
zpracovaný společností ITEZ, spol. s r.o.
Tento dotaz směřuje k vytváření nových informací povinného subjektu z důvodu:
Požadovaný dokument "Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf" je
rozpracovaným materiálem, který bude zadavateli (městu) předán po jeho dokončení.
Banka:

IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

Dne 29. 03. 2021 byl žadatel informován dopisem č.j.: MUVA 6707/2021 JezRa zaslaným do
datové schránky o skutečnosti, že požadovaný dokument je rozpracovaným materiálem, který
bude zadavateli (městu) předán po jeho dokončení a z tohoto důvodu materiál nelze
poskytnout.
Následně Městský úřad Varnsdorf obdržel dne 30. 03. 2021 “Dotaz dle Zákona 106/1999
Sb.“:
Děkujeme za Vaší odpověď na naší žádost o poskytnutí informace dle Zákona o svobodném
přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. zaslanou nám dne 30.3.2021. S Vaší odpovědí ale
nemůžeme souhlasit, neboť dle usnesení č. 111/2021 Rada města souhlasí s výběrem řešení
nového zdroje CZT Varnsdorf pro zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn +
kogenerační jednotka na zemní plyn. Naše žádost o poskytnutí informace dle Zákona o
svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. o zaslání „Studie proveditelnosti výstavby
nového zdroje Varnsdorf“, za jejímž základě bylo radou města odsouhlaseno výše zmíněné
usnesení a kterou jsme Vám zaslali dne 17.3.2021 trvá.
Následně Městský úřad Varnsdorf obdržel dne 12. 04. 2021 „Podání stížnosti podle § 16a
odst. 1. písm b) zákona 106/1999 Sb.“ na způsob neposkytnutí informace.
Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 InfZ 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 týkajících se vytváření nových
informací povinného subjektu, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, je
tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o
svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž
nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k
určité problematice nebo informovat o budoucích rozhodnutích. Z ustanovení § 15 odst. 1
výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i 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.
Povinný subjekt po posouzení žádosti rozhodl, jak ve výroku konformně s uznávanou
judikaturou vyjádřil (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2010, č. j. 4 As
23/2010-61). Platí totiž, že „žádosti, v nichž se žadatelé domáhají poskytnutí informací, které
neexistují, žádosti o vytvoření nové informace, o sdělení budoucího rozhodnutí nebo sdělení
názoru povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím,
musí být v případě nevyhovění požadavku vyřízeny vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti
podle § 15 tohoto zákona.“ Rozhodl tak poté, co dospěl k nepochybnému závěru, že je dána
překážka k podání informace. Překážka je právně založena účelem a smyslem ustanovení § 2
odst. 4 zákona InfZ. Ustanovení § 2 odst. 4 jasně deklaruje, že povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
2

Podle § 16a odst. 5 InfZ povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem
nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám
zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo konečnou licenční nabídku,
nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací
odmítl.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu
podat odvolání. Odvolání se podává na Krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím
povinného subjektu – Městský úřad Varnsdorf do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí.

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem-město
prostřednictvím Městského úřadu
Varnsdorf

NAŠE ZNAČKA:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

VYŘIZUJE - LINKA:

VARNSDORF DNE:
19.4.2021

Věc. Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Odvoláváme se tímto ve stanovené lhůtě proti Rozhodnutí o omítnutí informace dle zákona o svobodném
přístupu k informacím č. 106/1999 Sb, které jsme obdrželi dne 17.4.2021.
Dne 17.3.2021 požádala
podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999
Sb., o poskytnutí „Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf“.
Dne 29.3.2021 jsme od povinného subjektu města Varnsdorf obdrželi dopis se sdělením, že námi požadovanou
informaci město Varnsdorf nemůže poskytnout.
Dne 12. 04. 2021 jsme podali stížnost podle § 16a odst. 1. písm b) zákona 106/1999 Sb. na způsob neposkytnutí
informace a následně dne 17.4.2021 jsme obdrželi Rozhodnutí o omítnutí poskytnutí informace dle zákona o
svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb,
Jako důvod neposkytnutí informace město Varnsdorf uvádí, že naše žádost požaduje poskytnutí informací
týkajících se vytváření nových informací povinného subjektu, nikoli existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3
Zákona 106/1999 Sb. S tímto nesouhlasíme a proti tomuto Rozhodnutí se odvoláváme. Důvody našeho
odvolání jsou následující:
▪

Rada Města ve svém usnesení č. 111/2021 rozhodla na základě existující a městu předané „Studie
proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf“ o výběru řešení nového zdroje CZT Varnsdorf pro
zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn + kogenerační jednotka na zemní plyn.

▪

Námi požadovaná informace se tedy týká již existující informace, na jejímž základě bylo učiněno již
existující rozhodnutí a nemůže se tedy týkat o vytváření nových informací.

Žádáme Krajský úřad Ústeckého kraje o projednání našeho odvolání proti Rozhodnutí Městského úřadu
Varnsdorf a o vydání příkazu Městskému úřadu Varnsdorf, aby nám námi požadovanou informaci vydal.

S pozdravem

Bankovní spojení (CZK):

1

Město Varnsdorf

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:

19.04.2021
MUVA 9232/2021lsepsova

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Lucie Šepsová
417545103
21.04.2021
lucie.sepsova@varnsdorf.cz

Postoupení Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb.
Dne 19. dubna 2021 jsme obdrželi Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace, které vám podle § 16 písm. 2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, postupujeme včetně spisového materiálu.
Rozhodnutí o poskytnutí informace bylo odmítnuto z důvodu toho, že jde o dotaz směřující
k vytváření nových informací. V přiloženém materiálu z 55. schůze Rady města Varnsdorf je
zmiňován rozpracovaný dokument Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf, jehož
dokončení je podmíněno rozhodnutím rady města o výběru varianty řešení. Požadovaný
dokument město ještě od zhotovitele nepřevzalo v konečné podobě a neuhradilo jej, neboť
jeho finalizace byla podmíněna již zmiňovaným rozhodnutím rady města.
S pozdravem
Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Přílohy:
1. Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.03.2021
2. Odpověď ze dne 29.03.2021 včetně dodejky
3. Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.03.2021
4. Podání stížnosti na způsob neposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze
dne 12.04.2021
5. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace ze dne 16.04.2021 včetně dodejky
6. Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace ze dne 19.04.2021
7. Materiál z 55. schůze Rady města Varnsdorf
Banka:

Číslo účtu:

IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor legislativně-právní

Číslo jednací:
Spisová značka:
Datum:
Místo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
Počet stran/listů:
Počet příloh:

KUUK/061068/2021
KUUK/054002/2021
6. 5. 2021
Ústí nad Labem

5/3
0

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor legislativně-právní, jako nadřízený správní orgán
podle ustanovení § 16 odst. 3 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v účinném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s ustanovením § 178 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění (dále jen „s. ř.“) rozhodl ve věci odvolání
ze dne 19. 4. 2021 účastníka
adresou sídla
a adresou pro doručení
rf (dále také jen „žadatel“)
proti rozhodnutí povinného subjektu města Varnsdorf, městský úřadu, sídlem nám. E.
Beneše 470, 407 47 Varnsdorf o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ze dne 12. 4. 2021
čj. MUVA 8470/2021lsepsova, kterým bylo rozhodnuto o žádosti o poskytnutí informace
podle InfZ podané povinnému subjektu dne 17. 3. 2021, jíž žádá o informaci v elektronické
nebo písemné podobě „Studii proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf“ zpracovaný
společností ITEZ, spol. s.r.o. (dále jen „rozhodnutí“), podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b)
zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v účinném znění ve spojení s ustanovením § 20 odst. 4
písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, t a k t o :

Odvoláním napadené rozhodnutí města Varnsdorf, městského úřadu, o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace ze dne 12. 4. 2021 čj. MUVA 8470/2021lsepsova s e
ruší a věc se vrací k novému projednání .

Odůvodnění:
Nadřízený správní orgán obdržel dne 21. 4. 2021 odvolání spolu se spisovou složkou.

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 5

Bankovní spojení:

Obsah žádosti o informaci
Žadatel dne 17. 3. 2021 zaslal prostřednictvím systému datových zpráv žádost a požádal
město Varnsdorf (dále jen „povinný subjekt“) o poskytnutí informací dle InfZ:
„Dobrý den,
Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o zaslání
v elektronické, nebo písemné podobě "Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf"
zpracovaný společnosti ITEZ, spol. s. r. o.“
Průběh dosavadního řízení
Dne 17. 3. 2021 povinný subjekt vyřídil předmětnou věc tak, že sdělil žadateli přípisem pod čj.
MUVA 6707/2021JezRa, že požadovaný dokument „Studie proveditelnosti výstavby nového
zdroje Varnsdorf" je rozpracovaným materiálem, který bude městu Varnsdorf předán po jeho
dokončení.
Na tento přípis žadatel dne 30. 3. 2021 reagoval opětovným dotazem, s obsahem: „děkujeme
za Vaši odpověď na naši žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb. zaslanou nám dne 30.3.2021. S Vaší odpovědí ale nemůžeme
souhlasit, neboť dle usnesení č. 111/2021 Rada města souhlasí s výběrem řešení nového
zdroje CZT Varnsdorf pro zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn + kogenerační
jednotka na zemní plyn. Naše žádost o poskytnutí informace dle Zákona o svobodném
přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. o zaslání „Studie proveditelnosti výstavby nového
zdroje Varnsdorf", za jejímž základě bylo radou města odsouhlaseno výše zmíněné usnesení
a kterou jsme Vám zaslali dne 17.3.2021 trvá.“
Následně žadatel podal dne 12. 4. 2021 u povinného subjektu stížnost podle ustanovení § 16a
odst. 1 písm. b) InfZ, neboť nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Stížnost ze dne 8. 4. 2021, podanou dne 12. 4. 2021 povinný subjekt vyřídil zcela sám tím,
že vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, čímž zhojil svou nečinnost ve věci (§ 16a odst. 1 písm.
b) InfZ).
Napadené rozhodnutí; obsah odvolání
Dne 12. 4. 2021 povinný subjekt vyřídil předmětnou věc tak, že vydal rozhodnutí pod čj. MUVA
8470/2021lsepsova o odmítnutí žádosti takto:
„Žadatel –
se sídlem
požadoval poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 17. 03. 2021 povinnému subjektu
- Městský úřad Varnsdorf, v níž žadatel žádal o informace:
Dokument "Studie proveditelnosti nového zdroje Varnsdorf".
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
DIČ: CZ70892156
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Bankovní spojení:

Výše uvedená žádost se podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ za použití ustanovení § 2 odst. 4
tohoto zákona odmítá z důvodu toho, že jde o dotaz směřující k vytváření nových informací.
Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.“
Povinný subjekt v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že požadovaný dokument je
rozpracovaným materiálem, který bude zadavateli (městu) předán po jeho dokončení. Učinil
skutkový závěr, že žadatel požaduje vytváření nových informací, kdy na tento stav věci lze
aplikovat výluku z poskytnutí informace danou ustanovením § 2 odst. 4 InfZ, a proto je možné
žádost odmítnout.
Proti uvedenému rozhodnutí podal žadatel odvolání ze dne 19. 4. 2021 podané u povinného
subjektu téhož dne prostřednictvím datové schránky.
Žadatel ve svém odvolání namítal, že „jako důvod neposkytnutí informace město Varnsdorf
uvádí, že naše žádost požaduje poskytnutí informací týkajících se vytváření nových informací
povinného subjektu, nikoli existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.
S tímto nesouhlasíme a proti tomuto Rozhodnuti se odvoláváme. Důvody našeho odvolání
jsou následující:
·

Rada Města ve svém usnesení č. 111/2021 rozhodla na základě existující a městu předané
„Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf" o výběru řešení nového zdroje CZT
Varnsdorf pro zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn + kogenerační jednotka
na zemní plyn.

·

Námi požadovaná informace se tedy týká již existující informace, na jejímž základě bylo
učiněno již existující rozhodnutí a nemůže se tedy týkat o vytváření nových informaci.
v rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti není vymezen zákonný důvod.“

Posouzení věci nadřízeným orgánem
Povinný subjekt předložil dne 21. 4. 2021 do datové schránky včas odvolání spolu se spisovým
materiálem, kdy nadřízený orgán konstatuje, že bylo předáno v zákonné lhůtě dle § 16 odst. 2
InfZ.
Nadřízený orgán předně dovodil svou věcnou příslušnost k rozhodnutí o podaném odvolání,
a to s přihlédnutím k předmětu žádosti, resp. k povaze požadovaných informací, jež spadají
do samostatné působnosti obce (města). V této souvislosti je třeba s ohledem na ustanovení
§ 178 odst. 2 s. ř. konstatovat, že nadřízeným orgánem obce je krajský úřad.
Dále nadřízený orgán konstatuje, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas,
tj. ve lhůtě stanovené v ustanovení § 83 odst. 1 s. ř.
Následně nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu (včetně skutečností
uváděných žadatelem) a shledal, že nebylo rozhodnuto v souladu se zákonem InfZ, kdy dospěl
k závěru, že odvolání je důvodné, neboť rozhodnutí povinného subjektu je nepřezkoumatelné.
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Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí
informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného
subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí
rozhodnutím.
Povinný subjekt ve svém rozhodnutí uvádí, že požadovaná studie je nedokončená, a že ve své
podstatě informace neexistuje. Nadřízený orgán konstatuje, že s tímto skutkovým závěrem se
nelze ztotožnit. Pro zjištění skutkového stavu věci nadřízený orgán vyšel z informací
na webových
stránkách
města
https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/radamesta/usneseni_rm/usneseni-z-55-schuze-rady-mesta-varnsdorf-4.html, které jsou veřejně
přístupné. Z Usnesení z 55. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 11. 3. 2021
od 13:00 hod. v kanceláři starosty města, je prokázané, že bylo rozhodnuto Usnesení č.
111/2021 - Výběr varianty pro zadání projektové dokumentace „Výstavba nového zdroje CZT
Varnsdorf“ ve znění „Rada města souhlasí s výběrem řešení nového zdroje CZT Varnsdorf
pro zadání PD ve variantě č. 2, tj. kotle na zemní plyn + kogenerační jednotka na zemní plyn.“
Z obsahu spisu je také průkazné, že radě byla prezentována studie, představeny varianty
řešení, včetně připomínek výboru pro odpady. Rada na základě těchto informací již učinila své
rozhodnutí. Nelze tedy přijmout závěr povinného subjektu, že požadovaná informace
neexistuje, když právě na základě ní učinil povinný subjekt rozhodnutí s výběrem konkrétního
variantního řešení.
V odůvodnění rozhodnutí povinného subjektu není učiněno zjištění (úvaha), když tedy
informace prokazatelně existuje, avšak podle povinného subjektu v nedokončené podobě,
proč není možné ji poskytnout, např. je o předběžné rozhodnutí, dalším rozhodnutí bylo
rozhodnuto o doplnění studie. V tomto směru je odůvodnění nedostatečné a nelogické, čímž
činí rozhodnutí nepřezkoumatelné. Nadřízeným orgánem bylo shledáno, že nebylo
postupováno v souladu se zákonem InfZ, když pro možnou výluku z poskytnutí informace by
připadalo jako možná aplikace ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) InfZ.
Na základě výše uvedeného nadřízená orgán v rámci správního uvážení dospěl k závěru,
že napadené rozhodnutí muselo být zrušeno pro jeho nepřezkoumatelnost a vráceno
k novému projednání. Navíc nadřízený orgán nemohl využít ani institutu informačního příkazu,
neboť spis neobsahuje kompletní informace.
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P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona InfZ nelze
odvolat.
„otisk úředního razítka“

samostatný referent
právní oddělení
legislativně-právní odbor

Rozdělovník
1. Písemné vyhotovení rozhodnutí založeno zde jako součást spisu vedeného u povinného
subjektu
2. Stejnopis písemného rozhodnutí v jeho elektronické verzi oznámen obesláním do vlastních
rukou s dodejkou s možností fikce doručení žadateli (§ 27 odst. 1 s. ř.)
datová schránka
3. Stejnopis písemného rozhodnutí v jeho elektronické verzi oznámen obesláním do vlastních
rukou s dodejkou s možností fikce doručení povinnému subjektu městu Varnsdorf, sídlem
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf; datová schránka kabbfuj
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Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:

13.05.2021
MUVA 11468/2021JezRa

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Radka Ježková
417545102
17.05.2021
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážená paní
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:
Požadovaný dokument "Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf" (dále jen
studie) Vám zasíláme přílohou a zároveň upozorňujeme, že tato studie, kterou máme prozatím
k dispozici, je nedokončená a byla předložena Radě města Varnsdorf jako rozpracovaný
dokument s požadavkem na výběr jedné z popsaných variant nového zdroje. Na základě
rozhodnutí Rady města Varnsdorf zpracovatel studie v současné době zajišťuje stanoviska
správců sítí a dotčených orgánů pro zvolenou variantu, která jsou předpokladem pro její
dokončení.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ

Příloha:
Studie proveditelnosti výstavby nového zdroje Varnsdorf

Banka:
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