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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 7. 9. 2020 „Žádost o informace“ 

 dále jen 
„žadatel“, kdy tento žádal o sdělení následujících informací - cit.: 

 

1) Tímto žádám o poskytnutí kompletní dokumentace ve věci řešení našich přípisů č.j. 
7118/2019, 7119/2019, 390/2020, 2114/2020. 

2) Všechna jednání stavební komise v této věci a dále z jednání rady města v této věci. 
3) Žádám o vysvětlení, proč na mé přípisy bylo odpovězeno až po 10 měsících. 
4) Vámi požadované dokumenty, které jsem dodal více než před 5 měsíci, jste řešili 

teprve přípisem ze dne 2. 9. 2020. Z jakého důvodu? Prosím o jasné právní 
zdůvodnění. 

 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

ad 1) 

Dokumentaci k č.j.: 7118/2019, 7119/2019, 390/2020, 2114/2020 zasíláme v příloze (žádosti, 
odpovědi na žádosti, stanoviska Vámi doložená již máte k dispozici). 
 

ad 2) 

Částečné výpisy z jednání stavební komise zasíláme v příloze. Na základě výsledků jednání 
a doporučení stavební komise nebylo třeba tuto záležitost předkládat k rozhodování Radě 
města.  
 

 

 

 

 



 

 

 

ad 3) a 4) 

Informace žadatele, že v této věci bylo odpovězeno až po 10 měsících, není pravdivá – viz 

korespondence v příloze. Na jednotlivé žádosti bylo odpovídáno průběžně a v plném rozsahu, 
po důkladném projednání stavební komisí, která mimo jiné musela provést místní šetření 
a další úkony. Pokud má žadatel za to, že neobdržel odpověď v kratší lhůtě, než jakou si 
představoval, je nutno poukázat na jisté personální oslabení v důsledku nouzového stavu, 
který v České republice trval od 13.03.2020 do 17.05.2020. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

…………………….. 
Ing. Marie Kozáková 

    starostka města 

 

 

 

Přílohy: dle textu 

 


