Městský úřad Police nad Metují
Odbor výstavby
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují
Číslo spisu: 2013/381
Číslo jednací: 2013/3040/OV/JUS/78
Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, pověřená vedením odboru výstavby
Telefon: 498 100 911, 491 509 992 (ústředna OV)
E-mail: justova@meu-police.cz
E-podatelna: podatelna@meu-police.cz

V Polici nad Metují, dne 26. 7. 2013

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad
podle § 13 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti podané prostřednictvím elektronické podatelny dne 13. 7. 2013 (sobota), zapsané
do elektronické evidence písemností Městského úřadu Police nad Metují v pondělí dne 15. 7. 2013,
a dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje informaci ve věci nařízení neumožnění nahlédnutí do spisů
účastníkovi řízení.
Předmětná žádost se netýká poskytování informací dle tohoto zákona, neboť dle ustanovení § 2
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
se „povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.“ Ale i přes uvedené ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu
k informacím stavební úřad poskytuje následující informaci:
V den návštěvy účastníka řízení stavebního úřadu (3. 7. 2013), kdy oprávněná úřední osoba
k vyřízení věci čerpala řádnou dovolenou, nebyly ostatní kolegyně do případu plně zasvěceny.
Z důvodu záměny spisové agendy k jednotlivým řízením došlo referentkami stavebního úřadu
omylem k odmítnutí nahlédnutí do spisu, neboť se domnívaly, že se jedná o jiný spis, než byl
účastníkem řízení požadován (v tomto řízení není účastníkem řízení). Důsledkem toho bylo,
že referentky stavebního úřadu odmítly nahlédnout do požadovaného spisu.
Žádným způsobem nedošlo k vydání zákazu referentkám stavebního úřadu, kterým by neměly
umožnit jakýmkoliv účastníkům nahlížení do spisů, v nichž je žadatel účastníkem řízení. Referentky
stavebního úřadu byly osobou pověřenou vedením odboru výstavby obecně upozorněny
k opatrnosti při umožňování nahlížení do spisů (a to zejména po zkušenostech, kdy umožnění
nahlédnutí do spisu a do dokumentace vyvolalo opačně stížnost ze strany stavebníka k nadřízenému
orgánu).
K chybě referentek stavebního úřadu došlo nedopatřením a nedorozuměním, což bylo vzápětí
napraveno, a požadované spisy byly účastníkovi řízení předloženy k nahlédnutí a pořízení kopií
ještě téhož dne. Jak je již výše uvedeno, není možné, aby každý referent stavebního úřadu znal
perfektně účastníky a problematiku každého spisu, vedeného stavebním úřadem.

(otisk úředního razítka)

Eva Justová, v.r.
pověřená vedením odboru výstavby
Městského úřadu Police nad Metují

