
 

 

 
 

 

Obec Nový Jimramov 
Nový Jimramov 30 
592 42 Nový Jimramov 
 
 

 
V Brně dne 27. února 2020 

 
 
 
Věc:  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
 
 
Spolek za ochranu životního prostředí na Jimramovských Pasekách, z. s., IČ: 22861084, sídlem: 
Jimramovské Paseky 20, 592 03 Nový Jimramov a dále osoby RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, 
Ph.D. (dat. nar. 23. 11. 1974, bytem: Elplova 2082/36, 628 00 Brno), Marta Fryšavská (dat. nar. 
26. 06. 1945, bytem: Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě) a Jiří Strejček (dat. nar.                             
17. 02. 1985, bytem: Čejkovická 4091/9, 628 00 Brno) dne 02. 02. 2020 podali prostřednictvím 
právní zástupkyně žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 

Dne 17. 02. 2020 byl právní zástupkyni stěžovatelů doručen přípis označený jako poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Tímto Spolek za ochranu životního prostředí na Jimramovských Pasekách, z. s., IČ: 22861084, 

sídlem: Jimramovské Paseky 20, 592 03 Nový Jimramov a dále osoby RNDr. Miriam Nývltová 

Fišáková, Ph.D. (dat. nar. 23. 11. 1974, bytem: Elplova 2082/36, 628 00 Brno), Marta Fryšavská 

(dat. nar. 26. 06. 1945, bytem: Hornická 974, 592 31 Nové Město na Moravě) a Jiří Strejček (dat. 

nar. 17. 02. 1985, bytem: Čejkovická 4091/9, 628 00 Brno) v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím podávají stížnost na postup obce Nový Jimramov při 

vyřizování žádosti o informace.  

 

Stěžovatelé žádostí ze dne 30. 01. 2020 požádali obec Nový Jimramov o poskytnutí těchto 

informací: 

- 1) poskytnutí informace, jak je řešen obcí odvoz odpadu ze zemědělské usedlosti 
Jimramovské Paseky č.p. 24, poskytnutí smlouvy uzavřené se společností ZOKO, spol. s 
r.o. týkající se řešení odvozu odpadu  

- 2) jaké stanovisko poskytla obec před zahájením stavby k výstavbě rodinného domu v 
Jimramovských Pasekách na pozemku parc. č. 527/3, 527/1 (zastavěné pozemky parc. č. 
st. 72/1, st. 72/2) 

 

 

 



 

 

 

- 3) jakým způsobem probíhají kontroly mostů přes řeku v katastru obce Nový Jimramov, 
konkrétně, kdy a jak proběhla kontrola mostu přes řeku v oblasti Jimramovské Paseky 

- 4) kdy bylo rozhodnuto o změně usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 07. 2010 (dle 
tohoto původního usnesení obec nesouhlasí se změnou užívání zemědělské usedlosti 
Jimramovské Paseky č.p. 24 jako penzionu), stěžovatelé žádají o poskytnutí zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce, kdy bylo rozhodnuto o postupu obce – vydání kladného 
stanoviska se změnou užívání objektu zemědělské usedlosti k ubytovacím účelům. 

 
Obec Nový Jimramov informace poskytla pouze částečně. Poskytnutí informací 

povinným subjektem nelze považovat za dostatečné a v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ačkoliv neposkytla obec veškeré požadované 

informace, nevydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

 

Povinný subjekt (obec Nový Jimramov) k žádosti o poskytnutí informace pod bodem 2) uvedl, že 

současné ZO se k dané věci nemůže vyjadřovat a u minulých jednání ve věci staré 15 let není 

právní ani vědný důvod k hodnocení či zpochybňování rozhodnutí tehdy činného zastupitelstva.  

Povinný subjekt tedy odmítl poskytnout informace, ovšem nevydal o tomto rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti. Zároveň stěžovatelů upozorňují na to, že nelze odůvodnit odmítnutí 

poskytnutí informace tím, že se k věci nemůže vyjadřovat zastupitelstvo a stěžovatelé nebo snad 

obec nemůže hodnotit a zpochybňovat rozhodnutí tehdy činného zastupitelstva. Stěžovatelé 

žádali o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

není tudíž v tomto podstatné vyjádření zastupitelstva ani to, zda bude hodnoceno nebo 

zpochybňováno rozhodnutí dříve činného zastupitelstva. Povinný subjekt tudíž nevyřídil 

žádost o poskytnutí informace pod bodem 2) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím.  

 

Povinný subjekt (obec Nový Jimramov) k žádosti o poskytnutí informace pod bodem 3) uvedl, že 

obec má povinnost péče řádného hospodáře a nové zastupitelstvo nemá k dispozici informace, že 

by v minulosti došlo k porušení této zásady. Zároveň povinný subjekt požádal o upřesnění 

daného dotazu. Povinný subjekt naprosto nedostatečně vyřídil žádost o poskytnutí informace, 

když odpověď vůbec není odpovědí na dotazované informace a zároveň žádost o doplnění 

dotazu nebyla podána ve lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(povinný subjekt musí vyzvat žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti). Stěžovatelé doplňují, 

že se jedná o most přes řeku Fryšávku, který je součástí místní komunikace – pozemku parc. č. 

624/2 katastrální území Nový Jimramov. Povinný subjekt tudíž nevyřídil žádost o poskytnutí 

informace pod bodem 3) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

 

Povinný subjekt (obec Nový Jimramov) k žádosti o poskytnutí informace pod bodem 4) uvedl, že 

na svém zasedání dne 14. 12. 2018 zmocnilo zastupitelstvo k jednání ve věci nově zvoleného 

starostu obce a po uplynutí doby 10 let a změny několika zastupitelstev, není právní důvod 

revokace usnesení z 16. 07. 2010. Odpověď nelze považovat za odpověď na dotazované 

informace. Povinný subjekt tudíž nevyřídil žádost o poskytnutí informace pod bodem 4)  

 

 

 



 

 

 

 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

S ohledem na výše uvedené podávající stěžovatelé dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stížnost na postup obce Nový 

Jimramov při vyřizování žádosti o informace a žádají dle ust. § 16a odst. 6 písm. b) 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, aby nadřízený orgán 

přikázal povinnému subjektu zjednat nápravu (přikázal povinnému subjektu, aby ve 

stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí 

nadřízeného orgánu, žádost vyřídil).  

 
 

 
Spolek za ochranu životního prostředí na 
Jimramovských Pasekách, z. s 
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. 
Jiří Strejček  
Marta Fryšavská 

JUDr. Jana Strachoňová Drexlerová, 
advokátka  

 
 


