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Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
ROZHODNUTÍ
ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
o žádosti o poskytnutí informace
č. j. HSUL-2085-2/KKŘ-2017

V Ústí nad Labem dne 05. 04. 2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“), jako povinný
subjekt podle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
rozhodl
ve věci žádosti o poskytnutí informace žadatelky
Žatec (dále jen „žadatelka“), zastoupené na základě
plné moci
advokátem se sídlem a adresou pro doručování
ze dne 22. 03. 2017, doručené HZS
Ústeckého kraje dne 22. 03. 2017, podané ve smyslu ustanovení § 14 zákona o svobodném
přístupu k informacím, ve které žadatelka žádá o poskytnutí stanoviska HZS Ústeckého kraje ze
dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL-7417-3/CV-2016, které HZS Ústeckého kraje vydal jako dotčený
orgánu na úseku státního požárního dozoru, k zahájení zkušebního provozu ve věci stavby Pila
Kovářská, a to včetně všech podkladů pro vydání stanoviska,
t a k t o:
1.

podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím se žadatelce
poskytuje požadovaná informace v podobě kopie souhlasného závazného stanoviska
ze dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL-7417-3/CV-2016, souvisejícího souhlasného závazného
stanoviska ke změně užívání stavby před dokončením ze dne 08. 12. 2016, č. j. HSUL7417/CV-2016, včetně žádosti o vydání stanoviska ze dne 07. 12. 2016 bez příloh.

2.

podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s
ustanovením § 11 odst. 3 téhož zákona, se žádost žadatelky ze dne 25. 10. 2014
v rozsahu týkajícím se poskytnutí příloh k žádosti o vydání stanoviska dotčeného
orgánu požární ochrany ze dne 07. 12. 2016, kterými jsou projektová dokumentace
zpracovaná žadatelem a požárně bezpečnostní řešení stavby, o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 22. 03. 2017 obdržel HZS Ústeckého kraje žádost žadatelky o informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Ve své žádosti ze dne 22. 03. 2017 žadatelka žádá o
poskytnutí stanoviska HZS Ústeckého kraje vydaného na úseku státního požárního dozoru ze
dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL-7417-3/CV-2016 a veškerých podkladů pro vydání tohoto
stanoviska.
Souhlasné závazné stanovisko k zahájení zkušebního provozu ze dne 09. 12. 2016, č. j. HSUL7417-3/CV-2016, má jednu stranu a HZS Ústeckého kraje jej v kopii zasílá žadatelce přílohou
tohoto rozhodnutí. Vydání vyžádaného stanoviska předcházelo vydání souvisejícího
souhlasného závazného stanoviska ke změně užívání stavby před dokončením ze dne 08. 12.
2016, č. j. HSUL-7417/CV-2016, které má dvě strany a HZS Ústeckého kraje jej v kopii taktéž
zasílá žadatelce přílohou tohoto rozhodnutí.
Žadatelka dále požadovala veškeré dokumenty, které byly podkladem pro vyhotovení výše
citovaných stanovisek, tedy informace, resp. dokumenty, které nevznikly při plnění úkolů HZS
Ústeckého kraje nebo samotnou činností HZS Ústeckého kraje a HZS Ústeckého kraje je

2

Error! Reference source not found.

HZSUX005SVER

obdržel od třetí osoby při plnění úkolů v rámci výkonu státního požárního dozoru a které rovněž
obsahují informace podléhající ochraně podle ustanovení § 89 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o
svobodném přístupu k informacím povinný subjekt neposkytuje informace, které získal od třetí
osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné
na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti
anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze
ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
S ohledem na existující veřejný zájem na poskytnutí informace plynoucí z povahy způsobu
užívání stavby, jíž se dokumenty týkají, se HZS Ústeckého kraje rozhodl poskytnout žadatelkou
požadované informace alespoň částečně, a to v rozsahu samotné žádosti o vydání stanoviska
HZS Ústeckého kraje, na základě které byla následně vydána poskytnutá stanoviska.
Na základě výše uvedeného HZS Ústeckého kraje svým rozhodnutím částečně odmítl
poskytnout informace požadované žadatelkou v rozsahu uvedeném ve výroku rozhodnutí,
jelikož byly naplněny všechny kumulativní podmínky tvořící překážku poskytnutí informací podle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.
HZS Ústeckého kraje provedl v poskytnutých dokumentech opatření k zamezení čitelnosti
osobních údajů, které není možné poskytnout bez souhlasu subjektu údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o jména, telefonní čísla, adresy a jiné kontaktní údaje.
HZS Ústeckého kraje dále upozorňuje žadatelku na skutečnost, že Městským úřadem Vejprty je
s největší pravděpodobností stále vedeno řízení o povolení změny užívání stavby Pila Kovářská
a žadatelka je oprávněna využít svého práva na nahlížení do spisu, odkud obdrží veškeré
informace, které se týkají předmětného řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Poučení:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání
prostřednictvím HZS Ústeckého kraje. O odvolání rozhoduje Ministerstvo vnitra - generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Na postup při vyřizování žádosti lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u HZS Ústeckého kraje stížnost. O stížnosti rozhoduje
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
otisk úředního razítka
plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky
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