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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Český Brod jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdržel dne 29.12.2020 

žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal 

(dále jen „žadatel“). O žádosti bylo rozhodnuto následovně: 

 

podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 informačního zákona se žádost žadatele odmítá z důvodu, že se 

jedná o informaci neexistující.  

 

Odůvodnění 

Městský úřad Český Brod obdržel dne 29.12.2020 žádost o poskytnutí informací dle informačního zákona, 

ve které žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 

1) Do jaké kategorie pozemních komunikací je zařazena komunikace na parc.č. 515/1 v k.ú. Bříství, 

komunikace je v majetku obce Bříství a v působnosti silničního správního úřadu Český Brod, zda je 

zpevněná (částečně zpevněná v jaké  rozsahu) či nezpevněná a v případě účelové komunikace zda tato je 

veřejně či neveřejně přístupná. 

2) Do jaké kategorie pozemních komunikací je zařazena komunikace na parc.č. 545/13 v k.ú. Bříství, 

komunikace je v majetku obce Bříství a v působnosti silničního správního úřadu Český Brod, zda je 

zpevněná (částečně zpevněná v jaké  rozsahu) či nezpevněná a v případě účelové komunikace zda tato je 

veřejně či neveřejně přístupná. 

3) Do jaké kategorie pozemních komunikací je zařazena komunikace na parc.č. 112/8 v k.ú. Bříství, 

komunikace je v majetku obce Bříství a v působnosti silničního správního úřadu Český Brod, zda je 

zpevněná (částečně zpevněná v jaké  rozsahu) či nezpevněná a v případě účelové komunikace zda tato je 

veřejně či neveřejně přístupná. 

4) V případě, že není možné se s určitostí vyjádřit na některý z výše uvedených bodů informaci, jakým 

způsobem je řešen přístup k rozestavěné stavbě na parc.č. 545/12, zkolaudované stavbě na parc.č. 

545/19 a též k pozemkům, určeným k zástavbě (dle územního plánu) parc.č. 545/20 a 545/10 

 

 

Dne 04. 01.2021 povinný subjekt prověřil podanou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o neexistující 

informace pro výše uvedený povinný subjekt. Žadatel požadoval poskytnutí informací, které se týkají 

informací, které se již nevztahují k územní působnosti povinného subjektu.  

S účinností od 01. 01. 2021 obec Bříství přešla pod správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Lysá 

nad Labem a to dle § 10 odst. 25 vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
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obecním úřadem v návaznosti na zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu).  

Dle § 2 odst. 4 informačního zákona povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. 

Vzhledem k principům dobré správy Vás upozorňujeme, že vámi požadované informace má nyní v územní 

působnosti obec s pověřeným obecním úřadem Lysá nad Labem. 

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 

prostřednictvím Městského úřadu Český Brod. 

 

 

 

otisk úředního razítka  Tereza Burešová v. r. 

  oprávněná úřední osoba 
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