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ROZHODNUTI

Krajsk]ý úřad středočeského kaie, odbor ]egislativně prá\.ni. na Zík1adě stižnosti žadatele

vtem Pražská 25]]. Havlíčkuv Brod' 580 0]' (dále téŽ

..žadatel"). píoti sdělcni o posk}huti informace povinného subjeklu Městského úřadu

Klecany' se sídLem Do Klecánek 52.250 ó7 Klecany, ze dne 3]' 3' 2017, č'i.25'7812011,

o poslftnuti informacc podle zákona č' 106/1999 Sb'' o svobodném přistupu k infoťnacínr'

ve 7-nění pozdějšich předpisů (dáleien ''Inz'')' přezkoumal napadené sdč]eni a lozhod] lakto:

Podle ustanov€ní s lóa odst. 6 písm' b) Infz se Městskému ířadu Klecany přikazuje,

aby do l5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil žádosf žadatele'

oílůvodnění

Žadatel poŽádal povinný subjek dne ]3' 3. 20]7 podle InŽ o poskyrnulí informace' týka.jlcí

]' Zda již hyl zah(iien lýkan Razhodnutí Nařízení odýraněni stL1lhy (eÍekuce) \pis' Zn'

225/5Ú/20]6 čj 8707/2016 l,ydanéha Měýským úřddem K\ecdny. Stuyební úřad dne

t")'U]r 1, n'.i Ra-hol1nl'l, oDld\o zŤ"iný h ne'r,ó'hÓJ] s]'. /a 5sl 20]Ó.'j
874]/20]6 ýy]Qného Měslsbi úřaden Klecdny' Sťdýebn; úřad l3']2.20]6, které nab]o
prfuní noci 29.]2 2016 resp' 3]']2 20]6 s Íín' že astníkovi sll|ýb) tzn. spalačnosli česká

telekamlo1ikační ínÍasfuuktura a's'' ]Č: 01081 0ó3, 
'e 

síclten Praha 3' otša ská 268]/ó, b'.to

aaiizcnn Ód'lrurrrí .,a' 1'' t"c h.I.lu,ílteJ,.le

(]l)lllrll 1,:\ \ I \ \l lll \\\l
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2 'ZL]d b,h) zuhájena ř;z?ní o sprliý ín Cleliklu 2a nesplnění rozhadnuÍi Stu1,ehníhD úřullu
Klccdn},' jakje l,eL]ena l adsl. ] ýýše a dále zdhájena ]1íze í o správnin deliktu zo 1nL4tí
už^,ání sÍď,by, která iíž něla být ol1ýl'dněná'

3' Zda brlo ýydáno rczhol1nutí o zákdzu užíúní přednětné sÍalhy' jdk je .zndčené l adsl

] ý!še' *1eráně!L1být ke dni 28 2 2a]7 již adst]'dněnů což nebyh' aje nadále užílúna

r )ltl()R I l-1 I\l .\TI\\F lrl \\\l
,'. ']..ii ]] ]jn]l ]rl!h!i \I11 r'íL.d...ril .7

Povinný subjeld reagoval sdělením Ze dne ]l' ]' 20l7 (doručené Žadateli stcjnóho data

přihlášením do Ds)' kde k Žádosti o poslrytnutí informace povinný subjekt uvcdl ná5lcdujiclI

l)Dle s 131a) ýavebního zákona uplynu lhůta pro oznámeni odst.anění stavby dne

31. l. 2017.

2)Stavební úřad řízeni o správnin deliktu nezahájil. (Toto doplnění kbodu 2 je narrc

u v]'jádření ze dne ]l.]'20l7, čj' 2578/20l7, tedy totoŽnélro č'j. a dala v}hotovenr_

V případě' Že v]astnik sta\.by odsrraněnÍ stavby neozná i, zaháji Ýavebni úřad řízeni

dle \ l'to stavebního zákona a zároveň \').z\,€ povinného k plovedcní Úkonll
v náhradním telmínu dle $ l09 zákona 500/200'l sb')'

3)stavební úřad není příslušný krydání zákazu užívání stavby podzemního vedeni

te]ekomunikačni sitě, neboť neby] přis]ušný vyda! kolaudační lozhodnutí v době

rea]izace stavby' Dle s 56 Zákona 50/1976 stavebního Zákona tylo stavby

nelYŽadovaly stavebni povo]eni a dlc $ ]9 odst. ]) 7ákona č' 50/1976 nevyžadovaly

kolaudační IoltodDu1i.

Žadate] dn€ 5' 4' 2017 podal stíá1ost na postup při v]-řizovfuí Žádosli o informace dle

s 16a Ínz' ale ve své stižnosti nenamí|á. že by mu nebyla inibrmace poskytnuta nebo jinak

b)'\ldnc l 7 po.ko.,en nJ \\]chpr;\ech Žddalel \e\es.e\lllnoJi,,'o}\]_nel:len\eci
poslryintich informací' jejich ptávních kvalifikaci a předmětem sporu' který vede

s povinným subjektem mimo reŽin InIZ. Intz neni specilickým nápravným či dorcÍčLm

náýrojem k náptavě nezákomosti v činnosti povinných subjektů, takžc se ádate] skzc ncj

nemťlže domáůat odslranění eventuálního nezáko1rného staru a povinný subiek! v těchlo

přjpadech ádosti adekvátně \yhoví tím' že sdělí informac;- K řádnému qřízení žádosri

samotnó tedy jiŽ není nutné, aby zjednal nápravu sÚch možných pochybení (sÍov' rozsudek

KS v BÍně' čj' 29 A ]]/20l2-86, bod 45)'

Povinný subjeld jednoznačně žadateli poslrytl informace jenonl k bodu 2) v oslahich bodcch

]) a 3)jednoznačnou odpověď Žadatel nedoýal. jen obecné informace s odka7cm na zákonna

ustanovení a niko]iv odpověd'ANo či NE na Žádosti o iniirrmace'



Poučeni
Podle i 9l odst. l splávního iádu se proti rozhodnulí odvolacího správního organu ne]ze dále

oÍisk úředníh.) laílkd

Mgr' Vladimir Čerrrý

vedouci odboru, pověř€n zasrupovánínl

obdrží:

MU Klecany' Do K]ecánek 52, 25() ó7. lD DSi 4dóbdů + spis v 1istinné podobě
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