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ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti společnosti Pálenice Bublík
spol., s r.o., Poličná 38, 757 01 Poličná, IČO: 43964028, ze dne 12. 8.2019 o poskytnutí
informace dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádost žadatele Pálenice Bublík spol., s r.o., Poličná 38, 757 01 Poličná, IČO: 43964028,
vedená pod č. j. 698/2019 o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999Sb., ze dne 12.
8.2019 se částečně odmítá, tak že nebude sdělena informace k bodu č.2c), Vaší žádosti ze
dne 12. 8.2019.

Odůvodnění
Dne 12. 8. 2019 byla obci Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná doručena žádost Pálenice
Bublík spol., s r.o., Poličná 38, 757 01 Poličná, IČO: 43964028 o poskytnutí informací dle
zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel žádá o
poskytnutí informací souvisejících s odprodejem části pozemku p.č. 103/1 k.ú. Poličná.
V rámci žádosti byly požadovány tyto informace.
1a) žádost o zaslání kopie žádosti na zaměření pozemku
1b) žádost o zaslání kopií zaměření
1c) zdůvodnění proč bylo provedeno zaměření pouze pozemku před pálenicí
1d) jaká je celková výše finančních výdajů zaměření
1e) proč projektové práce provádí obec Poličná a ne Ředitelství silnic a dálnic co by investor
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2a) žádost o napsání důvodu proč by v případě prodeje části pozemku p.č. 103/1, k.ú Poličná,
nebyl zajištěn sjezd k provozně žadatele
2b) žádost o zaslání kopií vyjádření, které by potvrzovalo tuto skutečnost
2c) žádost o zaslání technické dokumentace

3a) žádost o zaslání zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Poličná a z jednání Rady obce
Poličná
3b) žádost o zdůvodnění proč bylo vedením obce postupováno při rozhodnutí o neprodání
části pozemku p.č. 103/1 k.ú Poličná jinak, než je běžné u ostatních prodejů pozemků.
Při posouzení obsahu žádosti, byly splněny náležitosti požadované zákonem č.106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Dne 26. 8.2019 Vám byly obcí Poličná poskytnuté Vámi požadované informace. Dne
28.8.2019 byla obcí Poličná doručena Vaše stížnost na neúplné poskytnutí informace vedená
pod č.j. 740/2019. V souladu s §16 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k
informacím, byla tato stížnost postoupena Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru
právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, co by odvolacímu orgánu. Ten při posouzení
obsahu stížnosti dospěl k závěru, že stížnost se týká pouze bodů 1c), 2a), 2b) a 2c) žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č.106/1999Sb., ze dne 12. 8. 2019, kterou podala Pálenice
Bublík spol. s r.o., Poličná 38, 757 01 Poličná. Dne 11. 9. 2019 bylo obci Poličná doručeno
Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právního a Krajského živnostenského
úřadu, evidováno pod č.j. 770/2019. Tímto rozhodnutím bylo obci Poličná, Poličná 144, 757
01 Poličná nařízeno vyřídit žádost Pálenice Bublík, Poličná 38, 757 01 Poličná o poskytnutí
informací ze dne 12. 8. 2019 a to v bodě 2c) uvedené žádosti a to v souladu se zněním
zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádost Pálenice Bublík, spol. s r.o., Poličná 38, 757 01 Poličná ze dne 12. 8. 2019 byla v bodě
2c) odmítnuta a to z důvodu, že obec Poličná v době podání žádosti, tedy dne 12. 8. 2019,
neměla uvedenou technickou dokumentaci k dispozici. Tudíž nemohla být poskytnuta.
Poskytnuté informace k ostatním bodům žádosti, přesněji pak k bodům 1c), 2a) a 2b), nebyly
odvolacím orgánem shledány za chybné a jejich vyřízení bylo odvolacím orgánem potvrzeno.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, tak, že
je splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, prostřednictvím Obecního úřadu
Poličná (§83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
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Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení jež mu předcházelo.

Vladimír Místecký
starosta obce
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