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SÚ 1855.1/22/Ve

V Dubí dne:
4.4.2022

Městský úřad Dubí jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění
(dále jen „InfZ), obdržel 30.3.2022 datovou zprávou žádost Spolku CINVALD z. s., Cínovec
267, Dubí Cínovec, 415 01, IČ: 06089003 o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební
povolení, souhlas s ohlášením, územní souhlas nebo jiné rozhodnutí o povolení stavby v k.ú.
Cínovec na pozemcích p.č. 164/1, 164/2, 168/1, 229/1, 229/3, 232/1, 232/3, 232/4, 232/7, 233,
236/4, 1140/71, 1140/88, st.183. V případě že ano, žádá o zaslání kopie.
Povinný subjekt posoudil tuto žádost a r o z h o d l v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
InfZ. o o d m í t n u t í této žádosti o informace.
O d ů v o d n ě n í:
Městský úřad Dubí jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění
(dále jen „InfZ), obdržel 30.3.2022 datovou zprávou žádost Spolku CINVALD z. s., Cínovec
267, Dubí Cínovec, 415 01, IČ: 06089003 o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební
povolení, souhlas s ohlášením, územní souhlas nebo jiné rozhodnutí o povolení stavby v k.ú.
Cínovec na pozemcích p.č. 164/1, 164/2, 168/1, 229/1, 229/3, 232/1, 232/3, 232/4, 232/7, 233,
236/4, 1140/71, 1140/88, st.183. V případě, že ano, žádá o zaslání kopie.
Povinný subjekt žádost o informace posoudil a rozhodl o odmítnutí žádosti, neboť požadované
informace mu nejsou známy. Stavební úřad nemá zákonnou povinnost evidovat, řadit,
položkovat nebo jiným způsobem shromažďovat svá rozhodnutí nebo jiná opatření podle
jednotlivých parcelních čísel pozemků v žádné ze svých evidencí. Z tohoto důvodu stavební
úřad takovou informací nedisponuje. Nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí povinný
subjekt zjistil, že k vyjmenovaným pozemkům není přiřazeno žádné rozhodnutí ani jiné
opatření stavebního úřadu, které by mohlo sloužit jako požadovaná informace.
Obecně platí, že povinné subjekty poskytují pouze ty informace, které mají k dispozici,
tzn. které jsou v tuto chvíli zaznamenané a pokud požadované informace neexistují,
nejsou povinné subjekty povinny tuto novou databázi informací vytvářet.
Na základě výše uvedených skutečností považuje povinný subjekt výrokovou část rozhodnutí
o odmítnutí za odůvodněnou.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím
Městského úřadu Dubí.

………….…………………..
Jiří Veselý v.r.
Vedoucí odboru stavební úřad a územní plánování

