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Rozhodnutí 
 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím“), ve znění 

pozdějších předpisů, doručené dne 13. 01. 2018, v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, č. j. KUOK 25437/2018, ze dne 13. 02. 

2018, Vám sdělujeme, že Městský úřad Konice, odbor výstavby, jako povinný subjekt (dále jen 

„povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, rozhodl takto: 

 

Vaše žádost se, ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, v části 

bodu 2) a 4), 

 

 

Odmítá 

 

 

Odůvodnění: 

Městskému úřadu Konice, odboru výstavby, došlo dne 13. 01. 2018 podání od Cannabis is The 

Cure, z.s., Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (dále jen žadatel), jež bylo v rozsahu jeho 

části II, bodů 1), 2), 3) a 4) kvalifikováno jako žádost o informaci podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím a jako takové bylo v rozsahu části II,. bodů 2) a 4) vyřízeno sdělením 

správního orgánu, č. j. KON 606/2018, ze dne 16. 01. 2018. 

 

Postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci napadl žadatel dne 30. 01. 2018 

podáním označeným jako odvolání na č. j. KON 606/2018 a KON 775/2018. 

 

Odvolací správní orgán přikázal správnímu orgánu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 

tohoto rozhodnutí vyřídil žádost žadatele.  

 

1. Jako první byl na stavební úřad vnesen dotaz, jaké skutečnosti bránily a doposud brání 
MěÚ Konice, aby vydal přípis s určením škody odřezaného plotu a jaké bylo vydáno další 
rozhodnutí po 05. 10. 2017. 

 K tomuto MěÚ Konice, odbor výstavby uvádí, že není v jeho kompetenci vyčíslit škody 
poškozeného majetku. V této věci je třeba se obrátit na instituce, které mohou v této věci 
činit patřičné kroky. Co se týče vydaných dalších rozhodnutí po datu 05. 10. 2017 uvádí 
MěÚ Konice, odbor výstavby, že dne 11. 10. 2017 bylo Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, Odborem strategického rozvoje kraje vydáno rozhodnutí pod č. j. KUOK 97806/2017, 
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kterým bylo rozhodnutí pod č. j KON 2127/2017, ze dne 21. 02. 2017 zrušeno a řízení bylo 
současně zastaveno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 10. 2017. Vzhledem 
k tomu, že řízení bylo pravomocně zastaveno a stavebník již o povolení nepožádal, 
považuje MěÚ Konice, odbor výstavby tuto věc za vyřízenou.   

 
 
2. Dále byl stavební úřad požádán o zaslání „PDF“ dokumentu ze spisu pod zn. 

STU.13/2014/HMR a to konkrétně původní projekt k územnímu rozhodnutí ke změně trasy 
zadního oplocení. 

 K tomuto MěÚ Konice, odbor výstavby uvádí, že Mgr. Dvořák jako účastník řízení může 
nahlížet do spisu, provádět si výpisky ze spisu a pořizovat si fotodokumentaci na vlastním 
zařízení. V případě zaslaní projektové dokumentace, tuto věc nelze učinit bez souhlasu 
vlastníka projektové dokumentace tedy Ing. Popelky. Projektová dokumentace je ve 
vlastnictví osoby, která si jí nechala zpracovat popř. osoby, která jí vypracovala. Bez jejího 
souhlasu nelze projektovou dokumentaci zasílat žádnému účastníkovi řízení.   

 
 
Za tohoto stavu nelze Vaší žádosti o svobodném přístupu k informacím vyhovět.  

 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním u 

Městského úřadu Konice, odboru výstavby a rozhodne o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Odbor strategického rozvoje kraje.  

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Tomáš Němec 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

Doručí se: 

účastníci 
Mgr. Dušan Dvořák, IDDS: r8u3nhx 
Cannabis is The Cure, z.s., IDDS: 4ex7c9p 
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