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ROZHODNUTÍ 

 
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen „odbor dopravy“), jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl o Žádosti o sdělení 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podané dne 10.09.2022 prostřednictvím e-
podatelny města Luhačovice dle zákona o svobodném přístupu k informacím, žadatelem XXXXX (dále 
jen „žadatel“),  kterou následně žadatel opatřil elektronickým podpisem, jež bylo odboru dopravy opět 
doručeno prostřednictvím e-podatelny města Luhačovice dne 13.09.2022, t a k t o : 

Žádost o sdělení informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele XXXXX ze 
dne 10.09.2022: 
 

1. Zda-li je komunikace na pozemku parc. č. 1630/4, k. ú. Pozlovice (726885), vedoucí k mému 
pozemku, tzv. účelovou komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zda-li na předmětném pozemku uvedeném v bodě č. 1 není zřízeno omezení veřejného přístupu. 
Pokud ano, žádám o zaslání kopie rozhodnutí, na jehož základě byl veřejný přístup omezen. 

 
se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

v bodech 1 a 2  žádosti   o d m í t á . 
 

Odůvodnění: 

Odbor dopravy obdržel dne 10.09.2022 prostřednictvím e-podatelny města Luhačovice Žádost o sdělení 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele k výše uvedeným informacím. 
Žadatel svou žádost následně opatřil elektronickým podpisem, odboru dopravy bylo toto doplnění žádosti 
o elektronický podpis žadatele opět doručeno prostřednictvím e-podatelny města Luhačovice dne 
13.09.2022 . 
 
Povinný subjekt po posouzení podané žádosti dospěl k závěru, že této žádosti nelze v celém rozsahu 
vyhovět z následujících důvodů: 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z uvedeného 
ustanovení vyplývá, že povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které má nebo by měl 
mít k dispozici, přičemž není povinen nové informace vytvářet, vyjadřovat své názory či domněnky 
k určité problematice. 
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Z žádosti o poskytnutí informací pod body 1 a 2 vyplývá, že žadatel se dotazuje na to, zda komunikace 
na pozemku parc. č. 1630/4 v k. ú. Pozlovice je účelovou komunikací umožňující veřejný přístup, a zda 
tento veřejný přístup byl či nebyl rozhodnutím omezen. 

Jelikož odbor dopravy v této věci nedisponuje žádnými informacemi, rozhodnutími či osvědčeními (dále 
jen „informace“), které by byly již zaznamenány, čímž se dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu rozumí informace zaznamenané na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního, nikoli však poskytnutí svých názorů, domněnek či případného budoucího rozhodnutí, 
nemůže odbor dopravy v této věci požadované informace poskytnout. 
 
Z uvedeného je patrné, že žadatel po povinném subjektu požaduje informace, kterými tento 
n e d i s p o n u j e , a které se tak tedy týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací, kdy tyto nelze povinným subjektem, s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném 
přístupu k informacím povinen, poskytovat. Podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu 
k informacím pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl povinný subjekt tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

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 Zlínského kraje prostřednictvím 
Městského úřadu Luhačovice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Černobila 
vedoucí odboru dopravy 

v zastoupení Ing. Miriam Janíčková v. r. (dokument podepsán elektronicky) 

 

 
Obdrží: 

Žadatel (doručenka – datová schránka) 
1. XXXXX 

    XXXXX 
 

 

 


