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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 03/2023. 
Č .j.: MJ/01314/2023 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 5. 1. 2023 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní , jako 
povinny  subjekt, z a dost o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m 
pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení:  

Žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádají o následující informace: 
 

1) Poskytnutí stanovisek a vyjádření ke zprávě o uplatňování Územního plánu Zlaté hory a Pokynů 
pro zpracování návrhu Změny č. 2 a Změny č. 3 Územního plánu Zlaté hory.  
Konkrétně žádají o: 

 
Stanoviska a vyjádření DO:  
- AOPK – CHKO Jeseníky – stanovisko NATURA  
- Krajský úřad OK – OŽPZ – stanovisko, stanovisko SEA  
- Krajský úřad OK – ODSH  
- Krajský úřad OK – OSRK – Oddělení územního plánování  
- Ministerstvo obrany – Sekce majetková  
- Krajská hygienická stanice  
- Ministerstvo průmyslu a obchodu  
- Obvodní báňský úřad 
  
A Vyjádření - ostatní:  
- Česká geologická služba – správa oblastních geologů  
- Správa železnic  
- AGRO Mouřenín  
- Jesenický horský spolek  
- Farma Ondřejovice  
- Patrik a Zuzana Drastichovi  
- Milan frankl  
- Zuzana Hejtmánková (3x)  
- Martin Chudíček (2x)  
- Hana Doláková  
- Tomáš Dolák 
- Štěpán Žežula 
- Ondřej Žežula 
- Jaromír Cihelka 
- Zdena Provazníková, Stanislav Pátík (2x) 
- Ondřejovice v Jeseníkách z. s. - ONDRA 
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2) Vysvětlení Závěru Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlaté Hory za období 2014 - 2022, kde 
je uvedeno, že „Relevantní připomínky byly zpracovány do Zprávy o uplatňování." Co znamená 
v tomto kontextu „relevantní", podle jakého měřítka byla „relevantnost" hodnocena a které 
konkrétní připomínky tedy byly do Zprávy zpracovány? 

 

Povinný subjekt podle ustanovení § 15 odst. 1 informačního zákona rozhodl, že žádost ze dne 
05.01.2023 se 

č á s t e č n ě    o d m í t á, 

 
a to v části 1) týkající se poskytnutí vyjádření - ostatní: 

- AGRO Mouřenín 
- Jesenický horský spolek 
- Farma Ondřejovice 
- Patrik a Zuzana Drastichovi 
- Milan frankl 
- Zuzana Hejtmánkové (3x) 
- Martin Chudiček (2x) 
- Hana Doláková 
- Tomáš Dolák 
- Štěpán Žežula 
- Ondřej Žežula 
- Jaromír Cihelka 
- Zdena Provazníková, Stanislav Pátík (2x) 
- Ondřejovice v Jeseníkách z.s. – ONDRA, 

 
a dále v části 2) týkající se vysvětlení závěru Žprávy o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory za období 
2014 – 2022.  

 
Odůvodnění:  

Dne 05.01.2023 obdržel povinný subjekt Městský úřad Jeseník žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„informační zákon“), kterou podali: Stanislav Pátík, Lipová-lázně č.p. 620, 790 61 Lipová-lázně 1 a Mgr. 
Ždeňka Provazníková, Na Kavčí skále č.p. 1696/8, 251 01 Říčany u Prahy, které oba zastupuje OK LEGAL, 
advokátní kancelář, s.r.o., IČO 06718558, náměstí Republiky č.p. 679/5, Předměstí, 746 01 Opava 1, 
advokát Mgr. Ondřej Kurka. Obsah žádosti je přesně uveden ve výroku rozhodnutí.  

Žádost byla postoupena k vyřízení Městskému úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územního 
plánování, jako příslušnému správnímu orgánu – úřadu územního plánování podle ustanovení § 6 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"), který je pořizovatelem Územního plánu Žlaté Hory 
včetně jeho změn (dále jen „pořizovatel“). 

Povinný subjekt částečně žádosti vyhověl a informace poskytl dopisem ze dne 17.01.2023, pod 
Č.j. dokumentu: MJ/03759/2023/SÚ/Kaš, Sp. značka: MJ/01314/2023. Poskytnutá vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů v rámci projednání Žprávy o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory 
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spadají do povinnosti informace poskytnout jako součást spisu vedeného v rámci pořizování změny 
územního plánu v souladu se správním řádem.  

Požadavek na poskytnutí ostatních vyjádření a připomínek fyzických a právnických osob povinný 
subjekt vyhodnotil jako informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, 
jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Podle 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) informačního zákona povinný subjekt takovou informaci neposkytne. 
Takovými informacemi jsou např. žádosti, kterými se zahajuje správní řízení či podněty, na jejichž 
základě je povinným subjektem vedeno řízení z moci úřední, popř. další podání třetích osob, splňující 
podmínky tohoto ustanovení. U podávání připomínek v procesu pořizování územních plánů a jejich 
změn není zákonem požadován souhlas podatele s poskytováním těchto informací třetím osobám, tento 
souhlas není součástí uplatňovaných připomínek požadovaných k poskytnutí v rámci této žádosti. 
Povinný subjekt poskytl dopisem ze dne 17.01.2023, pod Č.j. dokumentu: MJ/03759/2023/SÚ/Kaš, Sp. 
značka: MJ/01314/2023 pouze obecné informace o obsahu uplatněných připomínek.  

Dále bylo částečně zamítnuto poskytnutí požadované informace uvedené v části 2) žádosti: „Žadatelé 
dále žádají o vysvětlení Závěru Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlaté Hory za období 2014 - 2022, 
kde je uvedeno, že „Relevantní připomínky byly zpracovány do Zprávy o uplatňování." Co znamená v tomto 
kontextu „relevantní", podle jakého měřítka byla „relevantnost" hodnocena a které konkrétní připomínky 
tedy byly do Zprávy zpracovány?“ 

Podle ustanovení § 3 odst. 3 informačního zákona se 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. Podle ustanovení § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Ve smyslu § 3 odst. 3 ve spojení s § 2 odst. 4 
informačního zákona je možné žádat toliko o informace, kterými povinné subjekty v danou chvíli 
disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. Tímto je splněn důvod pro odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Dopisem ze dne 
17.01.2023, pod Č.j. dokumentu: MJ/03759/2023/SÚ/Kaš, Sp. značka: MJ/01314/2023 byly žadateli 
poskytnuty informace s odkazem na postup a povinnosti pořizovatele při pořízení změny územního 
plánu podle platného stavebního zákona. Žpráva o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory je v souladu 
s požadavky stavebního zákona zveřejněna na webových stránkách města Jeseník – www.jesenik.org 
v sekci Územní plánování – Územní plány obcí – Žlaté Hory.  

 
K žádosti bylo sděleno: 

Ad 1) Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako příslušný úřad 
územního plánování podle ustanovení § 6 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"), 
je pořizovatelem Územního plánu Žlaté Hory včetně jeho změn (dále jen „pořizovatel“). V souladu 
s informačním zákonem jsou poskytnuty následující vyjádření a stanoviska, která byla uplatněna 
v rámci projednání návrhu Žprávy o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory v uplynulém období 2014-
2022, jejíž součástí jsou Pokyny pro zpracování návrhu Žměny č. 2 Územního plánu Žlaté Hory a Pokyny 
pro zpracování návrhu Žměny č. 3 Územního plánu Žlaté Hory (dále jen „Žpráva“): 

- AOPK - CHKO Jeseníky - stanovisko NATURA 
- Krajský úřad OK - OŽPŽ - stanovisko, stanovisko SEA 
- Krajský úřad OK - ODSH 
- Krajský úřad OK - OSRK - Oddělení územního plánování 
- Ministerstvo obrany - Sekce majetková 

http://www.jesenik.org/
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- Krajská hygienická stanice 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu 
- Obvodní báňský úřad 
- Česká geologická služba - správa oblastních geologů 
- Správa železnic 

Žbývající požadavky na poskytnutí připomínek uplatněných v rámci projednávání Žprávy jsou 
předmětem rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 17.01.2023 (Č.j. dokumentu: 
MJ/03776/2023/SÚ/Kaš, Sp. značka: MJ/01314/2023). Povinný subjekt poskytuje v tomto případě 
pouze obecné informace o obsahu připomínek. Připomínky spol.  spol. AGRO Mouřenín s.r.o. se týkají 
pozemku parc. č. 2512 v k.ú. Žlaté Hory a jsou zohledněny ve Žprávě požadavkem na vymezení 
zastavitelné plochy pod označením Ž-41. Připomínky Jesenického horského spolku se týkaly 
odůvodnění již zařazeného požadavku ve Žprávě pod označením R-9. Ostatní připomínky fyzických 
a právnických osob se týkají již zařazeného požadavku ve Žprávě označeného jako O-10, tj. požadavku 
na zrušení zastavitelné plochy O-Ž15, která je již v rámci ÚP Žlaté Hory vymezena od r. 2013. Poskytnutí 
kopií těchto připomínek bylo samostatným rozhodnutím povinného subjektu zamítnuto v souladu 
s ustanovením informačního zákona, kdy podle § 11 odst. 2 písm. a) povinný subjekt informaci 
neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 
U podávání připomínek v procesu pořizování územních plánů a jejich změn není zákonem požadován 
souhlas podatele s poskytováním těchto informací třetím osobám. Podané připomínky neobsahovaly 
souhlas s poskytováním těchto informací třetím osobám. 

 

Ad 2) Požadavky na „vysvětlení“ postupu správního orgánu, konkrétně pořizovatele územního plánu při 
zpracování vyhodnocení územních plánů, nejsou předmětem informačního zákona. Neposkytnutí těchto 
informací je rovněž předmětem rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 17.01.2023 (Č.j. dokumentu: 
MJ/03776/2023/SÚ/Kaš, Sp. značka: MJ/01314/2023).  

Obecně lze sdělit, že pořizovatel postupoval v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, 
konkrétně s ust. § 55 odst. 1. Pro projednání Žprávy o uplatňování se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 
4, pro schválení § 47 odst. 5. V případě relevantnosti úpravy lze citovat § 47 odst. 4 stavebního zákona: 
„Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání 
a předloží jej ke schválení.“ Jednotlivé body Žprávy o uplatňování upravené na základě projednání jsou 
ve schválené (zastupitelstvem města) Žprávě označeny, většinou uvedeny jako požadavky zařazené 
v rámci projednání Žprávy.  Schválená Žpráva o uplatňování Územního plánu Žlaté Hory je v souladu 
s požadavky stavebního zákona zveřejněna na webových stránkách města Jeseník – www.jesenik.org 
v sekci Územní plánování – Územní plány obcí – Žlaté Hory. 

 

 

 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky.  
 
Odbor tajemníka  
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 


