
 

     

Městský úřad Králíky Č. J.: 11879/2017/OÚPSÚ/DN  

odbor ÚPSÚ EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12770  

 VAŠE ZN./ZE DNE:  

 SPSOVÁ ZNAČKA: InfZ 11085/2016 

 SPISOVÝ ZNAK: 84.1 SK. ZNAK/ 
LHŮTA: S/5 

 Adresát: LISTŮ DOKUMENTU: 1 LISTŮ 
PŘÍLOH:  

  VYŘIZUJE: Dana Nosková 

 Xxx xXXXX TEL.: 465 670 731 

 ZZZZZZZZZ E-MAIL: d.noskova@kraliky.eu 

 Z zx xzxzxzx V KRÁLÍKÁCH 13.09.2017 
 ID: xzxzx zx zx VYPRAVENO  

 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
 
Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) sděluje k žádosti pana xxxx xxxxx, nar. 00.00.0000, xxxxx 
xxxx ,xxxxxxxx, xxx xx(dále jen „žadatel“) ze dne 28.08.2017 a jejím doplnění ze 
dne 01.09.2017 o poskytnutí informace k akci „HTÚ Králíky na pozemku p.č. 3046 
v k.ú. Králíky“ s těmito konkrétními dotazy - citujeme: 

 
1) Žádám o poskytnutí dokumentu opravňující žadatele, Okrouhlický s. r. o. (IČO - 
25255819), Zemědělská 1131, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03, Hradec 
Králové, jednat za vlastníka pozemku Město Králíky, ve věci uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o umístění a provedení stavby: "HTÚ na pozemku p.č. 3046 v k. ú. Králíky" 
(uložení sedimentu v kubatuře 19 639,41 m3, 1,15 - 4,75) na pozemku pozemková 
parcela parcelní číslo 3046 (ostatní plocha) v katastrálním území Králíky, včetně 
schvalovací doložky kompetentního orgánu obce dle zákona o obcích. 
  
2) Žádám o poskytnutí dokumentu, který projevuje vůli vlastníka pozemku Město 
Králíky, k nabytí stavby: "HTÚ na pozemku p.č. 3046 v k. ú. Králíky" (uložení sedimentu 
v kubatuře 19 639,41 m3, 1,15 - 4,75) do jeho vlastnictví, včetně schvalovací doložky 
kompetentního orgánu obce dle zákona o obcích. 
 
3) Předpokládané náklady stavby a jejich zahrnutí do rozpočtu města 
 
4)  Přínos stavby pro občany města Králíky. 
 
 

- sděluje k bodům č. 1) a 2) následující: 
Předmětná akce HTÚ Králíky na pozemku p.č. 3046 v k.ú. Králíky byla projednávána 



v Radě města a byla uzavřena dohoda o uložení sedimentu pod sp. zn.2040/2017. 
Výpisy usnesení z jednání Rady města a kopie dohody o uložení sedimentu jsou 
přílohou sdělení. 
 
 
 
 
„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 
 
 
 
 
Ing. Dana Nosková, v.r.  
vedoucí Odboru územního plánování a stavební úřad 
 
 
 
 
Příloha: 
- výpisy usnesení č. RM/2017/10/098, RM/2017/22/297, RM/2017/25/344, 
RM/2017/35/492 z jednání Rady města 
- dohoda o uložení sedimentu pod sp.zn.2040/2017 













 

     

Městský úřad Králíky Č.J.:11878/2017/OÚPSÚ/DN  

odbor ÚPSÚ EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12769  

 VAŠE ZN./ZE DNE:  

 SPSOVÁ ZNAČKA: InfZ 11085/2016 

 SPISOVÝ ZNAK: 84.1 SK. ZNAK/ 
LHŮTA: S/5 

 Adresát: LISTŮ DOKUMENTU: 1 LISTŮ 
PŘÍLOH:  

  VYŘIZUJE: Dana Nosková 

 Xxx xxxxxxx TEL.: 465 670 731 

 Xxxxxxxxx xxxx E-MAIL: d.noskova@kraliky.eu 

 Xxxx xxxx xxxxxxx V KRÁLÍKÁCH 13.09.2017 
 ID: xxxx xxxxx VYPRAVENO  

R O Z H O D N U T Í  
( o  čá s t ečn é m  o d m í t n u t í  ž á d o s t i  o  i n f o r m a c i )  

Městský úřad Králíky jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) dle § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti 
pana xxxx xxxxxx, nar. 00.00.0000, xxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxx xx (dále jen 
„žadatel“) ze dne 28.08.2017 o poskytnutí informace ve věci, citujeme: 
 
1) Žádám o poskytnutí dokumentu opravňující žadatele, Okrouhlický s. r. o. (IČO - 
25255819), Zemědělská 1131, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03, Hradec 
Králové, jednat za vlastníka pozemku Město Králíky, ve věci uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o umístění a provedení stavby: "HTÚ na pozemku p.č. 3046 v k. ú. Králíky" 
(uložení sedimentu v kubatuře 19 639,41 m3, 1,15 - 4,75) na pozemku pozemková 
parcela parcelní číslo 3046 (ostatní plocha) v katastrálním území Králíky, včetně 
schvalovací doložky kompetentního orgánu obce dle zákona o obcích. 
  
2) Žádám o poskytnutí dokumentu, který projevuje vůli vlastníka pozemku Město 
Králíky, k nabytí stavby: "HTÚ na pozemku p.č. 3046 v k. ú. Králíky" (uložení sedimentu 
v kubatuře 19 639,41 m3, 1,15 - 4,75) do jeho vlastnictví, včetně schvalovací doložky 
kompetentního orgánu obce dle zákona o obcích. 
 
3) Předpokládané náklady stavby a jejich zahrnutí do rozpočtu města. 
 
4) Přínos stavby pro občany města Králíky. 
 

t a k t o :  

Žádost žadatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“) ze 
dne 28.08.2017 o poskytnutí informace pokud jde o body č. 3 a 4, se dle § 8a a § 
15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
čá s t e čn ě  o d m í t á . 
 



O dův o d něn í :  

Povinný subjekt obdržel dne 28.08.2017 žádost pana xxx xxxxx o poskytnutí informací 
podle InfZ, a to konkrétně informací týkajících HTÚ na pozemku p.č. 3046 v k. ú. 
Králíky, resp. uložení sedimentu na pozemcích města, viz citace ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
Povinný subjekt k tomu uvádí, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se informační 
povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty disponují, 
tzn. k informacím reálně existujícím. Povinnost poskytovat informace se netýká 
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 
InfZ se pak 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.  
 
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt ke konkrétní žádosti uvádí, že nemá 
k dispozici informace k bodům 3) a 4) předmětné žádosti. Jedná se o informace, které 
dosud nebyly zaznamenány - neexistují. Dle § 2 odst. 4 InfZ. se povinnost poskytovat 
informace - mimo jiné - netýká dotazů na názory a na vytváření nových informací. 
 
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
K zbývajícím bodům žádosti obdrží žadatel informace od povinného subjektu 
v zákonem stanovené lhůtě. 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Králíky.   
 
 
 
 
 
„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 
 
 
 
Ing. Dana Nosková, v.r.  
vedoucí Odboru územního plánování a stavební úřad 
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