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Žádost o poskytnutí informací – odpověď  
 
 
Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2021, ve které se dotazujete, zda naše obec vlastní 
pozemky, které jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení, hromadnému bydlení tj. 
bytové výstavbě a plochy pro podnikání / smíšené zóny, sdělujeme, že město Slavičín nemá vytvořenu 
evidenci svých pozemků podle vymezených ploch dle územního plánu města Slavičín. Majetkoprávní rozbor 
jednotlivých ploch provádí město při plánování svého investičního záměru nebo záměru soukromého 
investora. 
Ke zjištění výměr konkrétních pozemků ve vlastnictví města pro Vámi vymezené plochy dle územního plánu 
lze využít veřejně dostupné informace, a to: 

• Informace o pozemcích ve vlastnictví města Slavičín dostupné na portále Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Seznam lze zobrazit pod LV 10001 
včetně zobrazení na katastrální mapě. 

• Územní plán města Slavičín s vymezením jednotlivých ploch je dostupný na webu města: 
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/uzemni-plan/. 

• Mapový portál města Slavičín https://www.gisoctopus.cz/mesto-slavicin/default.aspx?ThemeId=15 
 
K Vašemu dalšímu dotazu, zda naše obec vlastní byty včetně bytů v rodinných domech a pokud ano, jaký je 

jejich celkový počet, uvádíme, že město Slavičín vlastní 285 bytů, z toho 1 byt je v rodinném domě.  
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/uzemni-plan/
https://www.gisoctopus.cz/mesto-slavicin/default.aspx?ThemeId=15
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R O Z H O D N U T Í 
 
 
Městský úřad Slavičín, odbor správní, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o 
žádosti Aleny Zemanové, nar. 11. 2. 1980, bytem Velká Bíteš, Lomená 712, PSČ 595 01 (dále jen 
„žadatelka“), ze dne 22. 2. 2021, 

 
t a k t o : 

 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 informačního zákona se žádost žadatelky o poskytnutí informace v části, v níž 
žádá o poskytnutí informací, zda obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny: 
- k individuálnímu bydlení  
- hromadnému bydlení, tj. bytové výstavby 
- plochy pro podnikání / smíšené zóny 
a kdy žádá o uvedení výměry s přesností na stovky metrů čtverečních, 
 

o d m í t á . 
 
 
Odůvodnění: 

 
Podáním ze dne 22. 2. 2021 požádala Alena Zemanová podle informačního zákona o informaci na dotaz „zda 
vaše obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny  

• k individuálnímu bydlení  

• hromadnému bydlení, tj. bytové výstavby 

• plochy pro podnikání / smíšené zóny 

• žádám o uvedení výměry s přesností na stovky metrů čtverečních.“ 
 
V další části žádosti byla požadována informace na základě dotazu „zda vaše obec vlastní byty včetně bytů v 
rodinných domech. Pokud ano, uveďte prosím celkový počet bytových jednotek“. 
 
Žádost byla podána elektronicky bez zaručeného podpisu na elektronickou adresu podatelny. 
 
K části žádosti s dotazem „zda vaše obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny  

• k individuálnímu bydlení  

• hromadnému bydlení, tj. bytové výstavby 

• plochy pro podnikání / smíšené zóny“ 
byly žadatelce informace poskytnuty podle § 6 odst. 1 informačního zákona zasláním odkazů na internetové 
stránky, kde se informace nachází. 
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Na další část žádosti s dotazem „zda obec vlastní byty včetně bytů v rodinných domech. Pokud ano, uveďte 
prosím celkový počet bytových jednotek.“, bylo žadatelce přímo odpovězeno.   
 
Dále žadatelka žádá „o uvedení výměry s přesností na stovky metrů čtverečních“ u pozemků ve vlastnictví 
města, které jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení, hromadnému bydlení, tj. bytovým 
výstavbám, a k plochám pro podnikání / smíšeným zónám. 
 
Město Slavičín vede v souladu s příslušnými právními předpisy, jako předpisy účetními, evidenci nemovitého 
majetku, jehož je vlastníkem. Tato evidence ale neobsahuje údaje, které žadatelka požaduje, tedy informace 
o způsobu možného využití pozemků podle vymezených ploch dle územního plánu a tím pádem ani informaci 
o výměrách pozemků dle jednotlivých způsobů využití území. Obci žádný právní předpis neukládá takové 
údaje vést a město Slavičín je ani nemá k dispozici. Tuto informaci by muselo město Slavičín před jejím 
poskytnutím vytvářet. Nebyla by tedy zjištěna na základě čerpání dat z dokumentů, leč ad hoc sestavena 
prostřednictvím myšlenkových operací za tímto účelem zvlášť provedených. Takovou povinnost však 
informační zákon povinnému subjektu nestanoví. 
 
Podle § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. 
 
Žádost žadatelky byla proto v části, v níž se domáhá uvedení výměry s přesností na stovky metrů čtverečních 
u pozemků ve vlastnictví města, které jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení, hromadnému 
bydlení (tj. bytové výstavby) a plochám pro podnikání / smíšeným zónám, odmítnuta. 
 
 
Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím zdejšího správního úřadu. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje. 

Odvolání má odkladný účinek. 
 
 

           
 
 
 
 
                                                         Mgr. Iva Florešová  
                                                            vedoucí odboru správního                        

                                                            
  

  
 
 
 
 
 
Doručuje se: 
1x Alena Zemanová, e-mail: zeman.ala@email.cz 
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