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Věc: ODVOLÁNÍ proti ROZHODNUTÍ o Odmítnutí podání informací dle Z 106/99Sb. 

 

Dne 28. 3. 2013 vydal Ú VOP Rozhodnutí Č. j.: PDCJ 777/2013, kterým povinný odmítl 

podat informace, o které bylo požádáno dne 21. 3 2013. 

 

Jako hlavní a zásadní důvod Odmítnutí požadované informace vydat, je uvedena povinným 

skutečnost že se požadované informace ve spisové dokumentaci povinného nenachází. 

 

S ohledem na nespornou a přezkoumatelnou skutečnost, že povinný v souvislosti se šetřením 

Ú VOP ve věci užívání lokality v sousedství s mým bydlištěm, použil k argumentaci a 

odůvodnění svých stanovisek obsah v ŽoPI požadovaného dokladu a na tento se odvolával s 

tím, že stav v šetřené lokalitě je v souladu s ÚP Města Krnova, neboť užívání lokality je 

v souladu s dříve vydanými Rozhodnutími, je sdělený důvod odmítnutí, to je, že tento 

zásadní doklad nemá Ú VÚP ve spise je nepřijatelný. 

Pokud by skutečně Ú VOP takový doklad ve spise neměl, nemá žádnou oporu pro své závěry 

a tvrzení, že stav v lokalitě je v souladu s ÚP. 

Takovými nedoloženými, nepřezkoumatelnými a právně vadnými závěry Ú VOP pak 

nesporně došlo k následné prolongaci nečinnosti Orgánů státní správy, které se s oporou 

v takových závěrech navíc na tyto závěry Ú VOP odvolávají, zdůvodňují svoji nečinnost a 

odmítají další jednání s mojí osobou. 

Jako zásadní je pak skutečnost, že bylo Ú VOP následně umožněno pokračování 

dlouhodobého poškozování mých práv. 

 

S ohledem na uvedené, žádám o zrušení napadeného ROZHODNUTÍ a podání 

požadovaných informací. 

Pokud by povinný skutečně požadované informace ve spisové dokumentaci neměl, jsou 

dosavadní šetření, sdělená stanoviska a závěry Ú VOP bez jakékoliv opory 

v přezkoumatelných dokladech neplatná, k věci nekvalifikovaná a proto nepřijatelná. 

 

Za takové situace ŽÁDÁM OMBUDSMANA ČR o bezodkladnou revizi dosavadních 

šetření a postupů šetření úředníků Ú VOP ve věci, jejich revokaci a vydání odborného, 

kvalifikovaného, ale především o vydání objektivního a v souladu se zákony ČR závěru 

o výsledku šetření mých podání na Ú VOP. 
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