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Poskytnutí informací

Dne 1. 7. 2020 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím elektronické podatelny Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 106/1999 Sb.“), v níž uvádíte, že byl vydán nový územní plán pro obec Horní Bečva a v této 

souvislostí požadujete zaslat:

,,a) kopii veřejné vyhlášky o veřejném projednání tohto ÚP

b) kopii zápisu z veřejného projednání tohto ÚP

c) sdělení, kde lze nalézt na WEBu města Rožnov pod Radhoštěm informaci o zveřejnění vyhlášky 
o veřejném projednání tohto ÚP

d) sdělení, kde lze nalézt na WEBu obce Horní Bečva informaci o zveřejnění vyhlášky o veřejném 
projednání tohto ÚP“

(dále jen „žádost“).

Povinný subjekt posoudil v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost a:

k bodu a) Vaši žádosti poskytuje v příloze elektronickou kopii dokumentu „Veřejná vyhláška 

Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy -  územní plán Horní Bečva, 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.

K bodu b) Vaši žádosti poskytuje elektronickou kopii dokumentu „Záznam z veřejného

projednání návrhu Územního plánu Horní Bečva, konaného dne 3.1.2020 v Sokolovně na Horní

Bečvě“. Vzhledem ke skutečností že poskytovaný dokument obsahuje informace, na něž se

vztahuje omezení předpokládané zákonem č. 106/1999 Sb., byly tyto informace v souladu s § 12

zákona č. 106/1999 Sb. z poskytnutí vyloučeny, přičemž o jejich vyloučení bylo vydáno rozhodnutí

o odmítnutí části žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb, které je Vám zasíláno

prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na Vaši adresu uvedenou v žádosti.
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K bodu c) Vaši žádosti sděluje, že informace o zveřejnění vyhlášky o veřejném projednání návrhu 

Územního plánu obce Horní Bečva není na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm již 

dostupná. Tato informace byla dostupná na webových stránkách povinného subjektu v sekci 

„Úřední deska“ v období od 22.11.2019 do 13.1.2020.

K bodu d) Vaší žádosti sděluje, že se jedná o informaci, která nespadá do působnosti povinného 

subjektu. Povinný subjekt nezajišťuje pro obec Horní Bečva provoz jejích webových stránek ani 

nemá s obcí Horní Bečva uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodů nedisponuje ani nemá povinnost disponovat 

požadovanou informací „kde lze nalézt na WEBu obce Horní Bečva informaci o 

zveřejnění vyhlášky o veřejném projednání tohto ÚP“. Povinný subjekt má pouze informaci 

dokládající fyzické vyvěšení předmětného dokumentu na úřední desce Obecního úřadu Horní 

Bečva. S ohledem na tyto skutečnosti povinný subjekt Vaši žádost v tomto bodě v souladu s § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá.

S pozdravem

Mgr. Ing. Veronika Janíkové 

vedoucí odboru kanceláře starosty 

v. z. Ing. Martin Beníček
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Přílohy:

• Veřejná vyhláška Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy -  územní plán 

Horní Bečva, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

• Záznam z veřejného projednání návrhu Územního plánu Horní Bečva, konaného dne 3.1.2020 

v Sokolovně na Horní Bečvě
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