
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Dokumentace týkající se výstavby lávky u zimního stadionu 

 

 

Územní rozhodnutí (územní souhlas) vztahující se k této stavbě, Stavební povolení vztahující se k 

této stavbě. Pokud již došlo ke kolaudaci, kolaudační souhlas s touto stavbou. 

 

Ve věci shora uvedené neproběhlo územní řízení a to z důvodu, že nová lávka bude stát na stejném 

místě, kde se nacházela lávka původní. Povinný orgán přikládá další požadované dokumenty, tj. 

stavební povolení a dokument o předání staveniště. Ke kolaudaci dosud nedošlo. 

 

 

Veškeré dokumenty a zápisy z jednání mezi městem České Budějovice a teplárnou České Budějovice 

v této záležitosti a harmonogram těchto jednání. 

 

Žádost se odmítá.   

 

Odůvodnění: 

Žadatel ve své žádosti požaduje dokumenty a zápisy z jednání mezi statutárním městem České 

Budějovice a teplárnou České Budějovice. Povinný subjekt požadovanými informacemi 

nedisponuje, když na základě této skutečnosti je nemůže žadateli poskytnout.  

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ je povinný subjekt povinen poskytovat informace vztahující 

se k jeho působnosti. Informacemi vztahující se k jeho působnosti je třeba rozumět všechny 

informace, které povinné subjekty mají nebo v souladu se svou působností by měly mít a které v 

tomto smyslu u povinného subjektu „leží“ (srov. např. rozsudek MS v Praze ze dne 30.01.2004, č.j. 

5 Ca 80/2003-26). Dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ není povinný subjekt povinen vytvářet nové 

informace. Informační povinnost povinného subjektu se nevztahuje k informacím, které povinný 

subjekt nemá a ani je vzhledem ke své působnosti mít nemusí. Pakliže žadatele takového informace 

požaduje, je povinný subjekt dle judikatury oprávněn postupovat dle ustanovení § 15 InfZ (srov. 

rozsudek NSS ze dne 22.09.2010 sp. zn. 4 As 23/2010). Z tohoto důvodu byla žádost žadatele ze 

dne 21.09.2012 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 odmítnuta v plném rozsahu. 
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