
1 

 

  
602 00 Brno,  

 

Údolní 39 
Telefon: 542 542 111   
Fax: 542 542 112   
E-mail: podatelna@ochrance.cz  

www.ochrance.cz 

  

Doporučeně 
 
Vážený pan 
Ing. F. K. 

 
 
  

V Brně dne 4. června 2013 
  Č. j.: PDCJ 1481/2013  

 
 

Sdělení o poskytnutí informace  
 
Dne 30. 5. 2013 byla do Kanceláře veřejného ochránce práv doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací týkajících se skartovaného spisu sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB.  
 
Žádal jste, aby Vám na základě žádosti o informace ze dne 20. 5. 2013 a následného 
sdělení KVOP pod č.j. PDCJ 1411/2013 ze dne 27. 5. 2013 byly poskytnuty odpovědi 
na následující otázky: 
 

1. Na základě jakého zdroje informací mi KVOP poskytla informaci, že ze spisu 
sp. zn. 3037/2003//VOP/ŠSB nebyly pořizovány výpisky či kopie, a rovněž do 
spisu nenahlížela žádná 3. osoba? 

2. Existuje seznam osob, které nahlížely do spisu sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB? 

3. Existuje jiný spis, který by obsahoval problematiku, jejíž podnět k prošetření 
jsem inicioval já, a týká se věci, k níž KVOP a předešlý VOP JUDr. Otakar 
Motejl komunikovali s účastníky prováděného šetření pod sp. zn. 
3037/2003/VOP/ŠSB? 

4. Byly vypracovány zprávy z šetření KVOP, které se týkají problematiky spisu 
vedeného pod sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB? Komu kromě účastníků 
prováděného šetření byly poskytnuty? 

5. Informovala KVOP všechny účastníky šetření vedeného pod sp. zn. 
3037/2003/VOP/ŠSB o nedostatcích zjištěných při šetření, které byly dle 
právního názoru VOP v rozporu se zákonnými předpisy, stejně? 

6. Vypracovala KVOP na základě šetření vedeného pod sp. zn. 
3037/2003/VOP/ŠSB závěr, že stavební řízení nebo následná realizace 
stavby na pozemcích Ing. K. byla provedena v souladu s tehdejšími zákony? 
Komu KVOP takový, případně obdobný závěr poskytla?  
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Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), Vám 
poskytuji níže uvedené informace: 
  

1. Ačkoli spis byl fyzicky skartován, elektronický obal spisu (tj. nikoli jeho obsah) 
je zachován v systému GINIS, který Kancelář veřejného ochránce práv 
používá pro zpracovávání spisů. Z elektronického obalu lze vyčíst, jaké 
písemnosti byly ve spisu uloženy. V rámci systému GINIS Kancelář dále 
uchovává návrhy odchozích písemností vypracovaných v rámci Kanceláře. 
Tyto návrhy nelze považovat za součásti spisu, neboť se nejedná 
o autentické, příslušnou osobou podepsané dokumenty.  

Na základě výše uvedených údajů lze říci, že ve spisu neexistoval žádný 
záznam o tom, že by do něj někdo nahlížel, či pořizoval si výpisky či kopie.  

2. Neexistuje seznam osob, které nahlížely do spisu sp. zn. 
3037/2003/VOP/ŠSB. 

3. Systém GINIS neeviduje žádný jiný spis, který by se týkal problematiky řešené 
ve spisu sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB. GINIS eviduje Vaše spisy sp. zn.  
1156/2005/VOP, sp. zn.  545/2006/VOP, sp. zn. 3497/2007/VOP a sp. zn.  
4489/2008/VOP, ty se však týkaly jiné problematiky.  

4. Dle údajů z elektronického obalu spisu byla ve spisu sp. zn. 
3037/2003//VOP/ŠSB vydána zpráva o šetření podle § 18 zákona č. 349/1999 
Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, dále závěrečné 
stanovisko s opatřeními k nápravě podle § 19 zákona o veřejném ochránci 
práv a spis byl poté uzavřen podle § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci 
práv. Tyto písemnosti byly zaslány Vám jako stěžovateli. Zpráva o šetření byla 
dále zaslána Katastrálnímu úřadu Jihomoravského kraje, Pozemkovému 
úřadu Břeclav, Městskému úřadu Břeclav a Zemědělské a vodohospodářské 
správě Břeclav. Závěrečné stanovisko bylo zasláno Katastrálnímu úřadu 
Jihomoravského kraje, Městskému úřadu Břeclav a Ministerstvu zemědělství. 
O ukončení věci byly vyrozuměny Městský úřad Břeclav, Ministerstvo 
zemědělství a Zemědělská a vodohospodářská správa Břeclav.  

5. Veřejný ochránce práv vydal jednu zprávu o šetření, která byla jako příloha 
zaslána Vám a výše uvedeným úřadů, dále vydal jedno závěrečné stanovisko, 
které bylo (opět jako příloha) zasláno výše uvedeným úřadům. Všechny úřady 
i Vy jste obdrželi stejnou zprávu a stejné závěrečné stanovisko. O ukončení 
věci informoval veřejný ochránce práv Vás a výše uvedené úřady 
individuálními dopisy. V rámci systému GINIS uchovává Kancelář návrhy 
odchozích písemností vypracovaných v rámci Kanceláře, které nelze 
považovat za součásti spisu, neboť se nejedná o autentické dokumenty 
opatřené podpisem. Kopie návrhu zprávy o šetření, závěrečného stanoviska 
(včetně návrhů průvodních dopisů) a dopisů, jimiž byl spis ukončen, se 
poskytují, abyste si učinil představu, jakým způsobem byly úřady informovány.  
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6. Veřejný ochránce práv nevypracoval zprávu o šetření či jiný závěr, ve kterém 
by konstatoval, že stavební řízení nebo následná realizace stavby na Vašich 
pozemcích byla provedena v souladu s tehdejšími zákony, neboť tato otázka 
nebyla předmětem jeho šetření. Spis sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB se týkal 
kolaudačního řízení, nikoli stavebního řízení, nebo samotného provádění 
stavby, což je patrné z návrhu zprávy o šetření a závěrečného stanoviska. 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Libuše Kuncová  
vedoucí odboru administrativních a spisových služeb 
Kanceláře veřejného ochránce práv 
 
 
 
 
 
Příloha 
Návrh zprávy o šetření sp. zn. 3037/2003/VOP/ŠSB 
Návrh vyrozumění úřadu – Pozemkový úřad Břeclav  
Návrh výzva úřadu – Katastrální úřad Jihomoravského kraje 
Návrh výzva úřadu – Městský úřad Břeclav 
Návrh výzva úřadu – Zemědělská a vodohospodářská správa Břeclav 
Návrh závěrečného stanoviska s opatřením k nápravě 
Návrh vyrozumění úřadu o závěrečném stanovisku - Katastrální úřad 
Jihomoravského kraje 
Návrh vyrozumění úřadu o závěrečném stanovisku - Městský úřad Břeclav 
Návrh vyrozumění úřadu o závěrečném stanovisku – Ministerstvo zemědělství 
Návrh vyrozumění o ukončení věci  - Městský úřad Břeclav 
Návrh vyrozumění o ukončení věci - Ministerstvo zemědělství 
Návrh vyrozumění o ukončení věci - Zemědělská a vodohospodářská správa Břeclav 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


