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Výroční zpniva 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019. 

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo na Úřad městského obvodu Poruba podáno celkem 32 
písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, které byly řádně v termínu vyřízeny. 

Počet podaných žádostí o informace podle 32 
zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu 
k info1macím, ve znění pozdějších předpisů 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti O 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí O 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu O 

Výčet poskytnutých výhradních licencí O 

Počet stížností podaných podle § 16a 4 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona O 

Důvod a popis způsobu vyřízení stížností: 

Stížnost č. 1 

Dne 9. 7. 2019 byla Úřadu městského obvodu Poruba doručena žádost o poskytnutí informací ve 
smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to ve znění: 

Ad. I 
Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním podle 
stanov je ochrana pfoody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, požadují u 
příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech zamýšlených 
zásazích a zahajovaných správních iízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny chráněné podle zákona č. 114/ 1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, a dále také, jak a o 
kterých zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, byly a jsou citované oprávněné subjekty předem informovány do 31. 12. 2017 a po l. l. 
2018. Vše v období od roku 2015 do dne podání této žádosti. 



Ad.2 
Jak, kde a kým - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním 
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny, a mají právní 
subjektivitu, na základě jejich požadavků u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, byly a 
jsou předem informovány o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních do 31. 
12. 2017 a po I. 1. 2018, pr; nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V období od roku 2015 do dne podání 
této žádosti. 

Ad. 3 
Jak, kde a kým - občanská sdruženi nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním 
posláním podle stanov j e ochrana přírody a krajiny, které j sou oprávněny, a mají právní 
subjektivitu, na základě jejich požadavků u pííslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, byly a 
jsou infonnováni o řízeních navazujících ve smyslu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 
písm. g) zákona o posuzováni vlivů na životní prostředí. V období od roku 2015 do dne podání této 
žádosti. 

Dne 23. 7. 2019 byla odborem výstavby a životního prostředí ÚMOb Poruba odeslána žadateli 
odpověď. Dne 27. 8. 2019 byla ÚMOb Poruba doručena stížnost na vyřízení žádosti o poskytnutí 
informací ve smyslu zák. č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Citace stížnosti: 
„ÚMOb měl žádost dle zákona č. 10611999 Sb„ o svobodném přístupu k infonnacím, vyhodnotit 
především jako podání, a to dle obsahu a vyřídi t žádost o informaci podle zákona č. 123/ 1998 Sb., o 
právu na informace o životním prostl"edí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 
Sb."), a to na základě obecné právní úpravy týkající se práva na svobodný přístup k infonnacím, jež 
je obsažena v § 2 odst. 3 zákona č. l 0611999 Sb. a v souladu s § 9 zákona č. 17 /1992 Sb„ o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kdy ochrana životníJ10 prostředí zahrnuje ochranu 
jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných 
vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Pro posouzení podáni platí obecná zásada, že 
rozhoduj ící je obsah samotného podáni, nikoliv jeho označení. ÚMOb měl jednoznačně shledat, že 
požadované informace j sou informacemi poskytovanými ve smyslu § 2 písm. a) bodu 2 a 6 zákona 
č. 123/ l 998 Sb., a z tohoto důvodu, celou věc odpovídajícím způsobem překlasifikovat a v ránlci 
našeho podání postupovat dle zákona č. 12311998 Sb„ včetně lhůt stanovených citovaným 
zákonem. Dále také uvádíme, že obsahově nám nebylo odpovězeno správně a v celém rozsahu 
požadovaných informací. Opravdu zarážející je také fakt, kdy nám neodpověděli ani všechny 
příslušné orgány státní správy osloveného úřadu, jako je případně, vodoprávní úřad, úřad územního 
plánování, speciální stavební úřad a další žádostmi (všechny příslušné - úřady - orgány státní správy 
osloveného ÚMOb dotčené ve smyslu dle doručené: generální žádosti subjektů ve smyslu ust. § 70 
zák. č. 114/ 1992 Sb„ ZOPK a žádosti ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu 
k infonnacím, ze dne 8. 7. 2019) dotčené pi'íslušné orgány státní správy žádostmi osloveného 
úřadu ." 

Konec citace. 

Dne 30. 8. 2019 byla stížnost včetně spisového materiálu postoupena Magistrátu města 
Ostravy k vyjádření. Dne 30. 9. 2019 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního 
prostředí, zaslal sdělení, ve kterém konstatuje, že předmětná stížnost je opožděná a nelze ji 
přezkoumávat podle ust. 16a odst. 6 nebo 7 zákona č. 106/1999 Sb. 



Stížnost č. 2, 3, 4 

Dne 2. 8. 2019 obdržel Úřad městského obvodu Pornba žádost o poskytnutí infornrnce ve smyslu 
zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpist'.'1, ve 
které žadatel žádá o zaslání složení zastupitelských sborů, složení Rady MOb Poruba, kompletního 
složení komisí RMOb Poruba, kompletního složení výborů ZMOb Pornba v historickém kontextu 
politického, správního a územního vývoje, zejména ObNV Ostrava 4 a jeho předchůdci a nástupci 
v období od 20. 5. 1957 po současnost. 

Dne 2. 8. 2019 obdržel Úřad městského obvodu Poruba další žádost stejného žadatele o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
po:tdějších pfedpisů, kdy žádá o zaslání informací, a to o doplnění údajů. k osobám uvedených 
v žádosti, ve kterých orgánech samosprávy a státní správy působily, či působí, v jakém funkčním 
zařazení, v jakém období přesně na den od 20. 5. 1957 po současnost. Žádá o zaslání informací 
zpracovaných v historickém kontextu vývoje politického, správního a územního, zejména Obvodní 
národní výbor Ostrava 4 - Poruba a jeho předchůdci i nástupci. 
Dne 15. 8. 2019 obdržel Úřad městského obvodu Poruba další žádost, opět stejného žadatele, o 
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpist'.'1, kdy žádá o zaslání informací, a to o doplnění údajů k uvedeným osobám 
v žádosti, ve kterých orgánech samosprávy a státní správy působily, či působí, v jakém funkčním 
zařazení, v jakém období přesně na den od 20. 5. 1957 po současnost. Žádá o zasláni informací 
zpracovaných v hi sto1ickém kontextu vývoje politického, správního a územního, zejména Obvodní 
národní výbor Ostrava 4- Poruba a jeho předchůdci i nástupci. 

Dne 16. 8. 2019 bylo žadateli zasláno vyčíslení požadované úhrady za poskytnutí info1mací všech 
tří žádostí, dle sazebníku, který schválila Rada městského obvodu Poruba dne 29. 8. 2018 
usnesením číslo 3336/RMOb1418/92. 

Dne 16. 9. 2019 byla Úřadu městského obvodu Poruba doručena stížnost žadatele na postup při 
vyřizování všech tří žádostí o informace dle § 16a odst. 1 písmena b) zákona č. 10611 999 b., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy po uplynutí lhůty podle ust. § 
14 odst. 5 písm. d) nebyla žadateli poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti. Dále pak podle stejného zákona ust. § 16a odst. 1 písmena d) nesouhlasí s výší 
úhrad sdělené podle § 17 odst. 3, požadovaných v souvislosti s poskytováním informací. 

Dne 16. 9. 2019 byla stížnost povinným subjektem postoupena na Magistrát města Ostravy, jakožto 
nadřízenému orgánu k rozhodnutí spolu se spisovým materiálem. 

Dne 3. 10. 2019 obdržel Úřad městského obvodu Poruba rozhodnutí nadřízeného orgánu, 
který postup povinného subjektu potvrdil a dospěl k závěru, že povinný sub,jekt postupoval 
v průběhu vyřizování žádosti o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu 
k informacím, a to jak pokud jde o splnění časového rámce pro vyhovění žádosti o poskytnutí 
informací, tak pokud jde o náležitosti uvědomění žadatele o uplatnění práva povinného 
subjektu na úhradu nákladů za mimoř~idné rozsáhlé vyhledávání informací. 

Výroční zpráva byla schválena usnesením č. 1125/RMOb1822/27 z 27. schůze Rady městského 
obvodu Poruba, konané dne 17. ledna 2020. 
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