OBECNÍ ÚŘAD JIRNY
DOŠLO, - 1. 02, 2021
Obec Jirny
Brandýská 9
250 90 Jirny
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Věc: žádost
o poskytnuti informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb.

žadatel:

žadatel tímto žádá, aby mu bylo doručováno prostřednictvím datové schránky
V

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jakož
i příslušnými ustanoveními zákona č. 123/1998 Sb, o právu na informace o životním prostředí v platném znění, Vás
žádám o poskytnutí následujíách informaci, jakoži poskytnutí veškerých dokladů, které se k nim vztahuji:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Veškerou dokumentaci, a to včetně smluvní, kterou obec v pozici objednatel, zadavatele nebo
pořizovatele uzavřela s projektantem, pořizovatelem či zpracovatelem v souvislosti se
zpracováním, pořizenim a projednáním nového územního plánu obce jirny, který je v současnosti
projednáván (dále jen ,,územní plán obce") postupem podle přislušných ustanovení § 43 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen ,,st. zákon");
Vyčísleni a doloženi veškerých nákladů a jejich úhrad, které obci vznikly či v budoucnu teprve
vzniknou v souvislosti se zpracováním, pořízeni a projednáním územního plánu obce, a to včetně
veškerých mapových podkladů.
Sděleni veškerých údajů o návrzích a podnětech na pořízeni nebo změnu územního plánu obce ze
strany občanů obce nebo fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněného investora (§ 44 písm. C) d) a e) st.
zákona), a to včetně veškeré dokumentace a dokladů k tomu se vztahujících.
Veškerých zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, na kterých byla projednávána či rozhodována
problematika související s územním plánem obce.
Veškerých dokladů a korespondence, které se vztahují k územnímu plánu obce, a to včetně vyčisleni
a doloženi veškerých případných příspěvků (majetkových i nemajetkových) ze strany osob uvedených
v ustanovení § 44 st. zákona na pořízeni, zpracováni či projednání územního plánu obce.
Vyčísleni a doloženi veškerých příjmů, zejména pak daňových, ze strany obce z ploch označených
v územním plánu jako vl - plochy výroby a skladováni - lehký průmysl, za posledních pět
kalendářích let (tj. od roku 2016 do roku 2020).
Vyčísleni a ddožení veškerých nákladů či škod ze strany obce z ploch označených v územním plánu
jako vl - plochy výroby a skladování - lehký průmysl, za posledních pět kalendářích let (tj. od roku
2016 do roku 2020) a to včetně veškerých škodlivých následků spojených s přímými i nepřímými
emisemi a imisemi souvisejíckni s těmito plochami a provozem na nich.
Případně veškeré ostatní relevantní doklady vztahující se k územnímu plánu obce.
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Věc: Žádost o poskytnutí informace - sdělení a výzva k upřesnění

Vážený pane
v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace adresované našemu úřadu a doručené
prostřednictvím datové schránky dne 1.2.2021 Vám sdělujeme, že po posouzení obsahu Vaši
žádosti o svobodném přístupu k informacím Č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ") jsme dospěli k závěru, a to v návaznosti na ust. § 14 odst. 5 písm. b) InfZ, že VaŠe
žádost je nesrozumitelná a není zřejmé, jaké informace jsou požadovány, nebo jsou dotazy
formulovány příliš obecně.
V této souvislosti Vás tímto vyzýváme o upřesnění jednotlivých bodů Vaší žádosti následovně,
či ke splnění požadovaného.
K bodu l. Vaší žádosti
Před poskytnutím informací, Vám sdělujeme, že dle přijatého sazebníku obce bude obec
v souvislosti s poskytnutím této informace požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením
kopií požadovaných listin, to vše v souladu s ustanovením § 17 InfZ. výše nákladů spojených
s poskytnutím informace dle bodu l. Vaší žádosti činí částku ve výši 394,- KČ a při stanovení
její výše bylo vycházeno z následujícího:
4 x listina, počet stran celkem 20, celková výše nákladů = 394,-KČ
-

částka 3,-KČ za l stranu (A4 jednostranný tisk) - počet stran 13 = 39,-KČ
částka 15,-KČ za l stranu (A4 jednostranný barevný tisk) - počet stran 7 = 105,-KČ
250,- Kč/hod mzdové náklady pracovníka (první půlhodina zdarma)

Poskytnutí této informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady, a to bezhotovostním
převodem na účet obce pod variabilním symbolem 2021021. Pokud úhradu neuhradíte do 60
dní ode dne oznámení výše požadované úhrady, obec VaŠi žádost odloží. Pokud s výší úhrady
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nesouhlasíte, můžete dle ustanovení § 16a InfZ podat do 30 dnů stížnost na postup při
poskytování informace podle § 16a odst. l písm. d) InfZ, o které rozhoduje nadřízený orgán.
K bodu 2. Vaší žádosti
V žádosti není specifikováno rozhodné období, kterého se má doložení nákladů v souvislosti
s územním plánem týkat. Povinnému subjektu není známo, zda se jedná o období od roku 2001
do roku 2020 nebo období od roku 2017 do 2020 či jiné období.
Na dotaz na náklady a úhrady v budoucnu teprve vzniklé, není možno odpovědět, neboť
budoucnost není možno předvídat.
K bodu 3. Vaší žádosti
Povinnému subjektu není známo, za jaké období jsou informace požadovány. Dále je třeba
specifikovat, co je myšleno pojmem ,,veškerá dokumentace a doklady" k tomu se vztahující,
s ohledem na neurčitost období.
K bodu 4. Vaší žádosti
Povinnému subjektu není známo, za jaké období jsou informace požadovány. Povinnému
subjektu není známo, zda se jedná o období od roku 2001 do roku 2020 nebo období od roku
2017 do 2020 či jiné období.
K bodu 5. Vaší žádosti
Povinnému subjektu není známo, za jaké období jsou informace požadovány. Povinnému
subjektu není známo, zda se jedná o období od roku 2001 do roku 2020 nebo období od roku
2017 do 2020 či jiné období.

K bodu 6. Vaší žádosti
Žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu, netýká se činnosti obce, není v její
pravomoci. Otázka příjmů z ploch označených v územním plánu jako vl je v pravomoci
příslušného finančního úřadu/příslušných finančních úřadů, jakožto správců daně. V této části
obec žádost odkládá, nebot' nespadá do její působnosti.
K bodu 7. Vaší žádosti
Žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu, netýká se činnosti obce, není v její
pravomoci ani kompetenci posoudit škodlivé následky přímých či nepřímých emisí či imisí.
Obec žádné škody ani náklady neeviduje a rovněž nevede žádné spory či řízení, které by mohly
s Vaším dotazem souviset.
K bodu 8. Vaší žádosti
Váš dotaz je obecně formulován, povinnému subjektu není známo, co je považováno za ostatní
relevantní doklad vztahující se k územnímu plánu obce.
S ohledem na výše uvedené upozorňujeme, že vzhledem ke značné obecnosti formulované
žádosti, by mohlo do okruhu žádosti náležet nesmírné množství informací, které by mohlo
obsahovat i tisíce stran textu a jejich shromažd'ování by se mohlo jevit jako neúčelné, když
kromě jiného, řada informací musí být zveřejňována v takové podobě, ze které nelze zjisti
osobní údaje dotčených osob a musí být dodržené další zákonné postupy. Domníváme se, že
upřesněním žádosti, by mohlo dojít k bližší identifikaci požadovaného, a to i s ohledem na to,
Že v souvislosti s poskytováním informace bude požadována úhrada nákladů dle přijatého
sazebníku úhrad za poskytování informací, v jehož rámci bude kromě nákladů na pořízení kopií
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požadována i úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, nebot' takové vyhledávání
se v podmínkách povinného subjektu vymyká jeho běžné činnosti a částka by mohla dosáhnout
tisíce až desítky tisíc korun.
Závěrem si Vás rovněž dovolujeme upozornit na to, že v případě, že Vaše žádost nebude ve
smyslu výše uvedeného upřesněna, budeme nuceni Vaši žádost podle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) odmítnout.

S pozdravem
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