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ROZHODNUTÍ 
 
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 
přístupu k informacím“), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve 
věci žádosti žadatele XXXXX (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací doručené dne 20.12.2022, 
vydává toto rozhodnutí: 
 
Žádost žadatele XXXXX, o poskytnutí informací doručené dne 20.12 2022, jíž žádal poskytnout kopie 
soupisu spisového materiálu sp. zn.: 22246/2008//24/BK a sp. zn.: 5236/2021/24/Hr. se podle § 15 odst. 
1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítá z důvodu 
neexistence informace kopie soupisu spisového materiálu sp. zn.: 22246/2008//24/BK. 
 
Odůvodnění: 
Dne 20.12.2022 obdržel povinný subjekt žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Žadatel žádal poskytnout tyto informace (doslovný přepis): 
- Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí 

informace – kopie soupisu spisového materiálu sp. zn. 22246/2008/24/BK a sp. zn. 5236/2021/24/Hr. 
Stavební úřad, jako jeden z orgánů Městského úřadu v Luhačovicích, je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím subjektem povinným zveřejňovat a poskytovat informace vztahující se 
k jeho působnosti. V daném případě je tedy povinným subjektem k vyřízení žádosti žadatele doručené 
mu dne 20.12. 2022. 
V daném případě žadatel žádá o informaci, kterou povinný subjekt nedisponuje. Dle § 17 zákona č. 
500/2004 Sb., (správní řád) musí spis obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením 
data, kdy byly do spisu vloženy. Dle zjištění stavebního úřadu se však soupis spisu sp. zn. 
222246/2008/24/BK nedochoval a není tak součástí spisu. Dokument (tzn. obsah spisu, sběrný arch, 
soupis spisu, přehled spisu) ve spise založený není. V době (r. 2008) nebyla vedena spisová služba 
v elektronické podobě a soupis tedy nelze zpětně vygenerovat. Stavební úřad se nicméně snažil žadateli 
vyjít vstříc a sepsal mu obsah všech fakticky vložených dokumentů, které byly ve spise (viz. sdělení 
stavebního úřadu ze dne 3.1.2023, sp. zn.: 392/2023//24/Hr).  
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru právnímu a Krajskému 
živnostenskému úřadu, odd. státního občanství a přestupků Krajského úřadu Zlínského kraje podáním 
u zdejšího správního orgánu. 
 
  
Ing. Tomáš Hrbáček 
vedoucí stavebního odboru 
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