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Město Kojetín 
odbor vnitřních věcí, školství a kultury 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

 

Č. j. MK2153/2022 – VVŠK/Kol 
Spis č. 449/2022  
Vaše zn.  

Vyřizuje  Mgr. Dalimil Kolek 
Tel. 581 277 424 
E-mail d.kolek@radnice.kojetin.cz 

Datum 21.02.2022 

 
 

Vyřízení stížnosti a žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 

Dne 14.02.2022 v 21:35 hod. obdrželo Město Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, 
prostřednictvím e-mailové korespondence, Vaši stížnost a žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tato byla zaevidována dne 15.02.2022 
pod č.j. MK2153/2022-VVŠK/.  
 
 
Ve své stížnosti uvádíte: 
 

1) Zda je úřad stále nečinný? 
 
Odpověď: Úřad ve věci, na niž se dotazujete, nebyl a ani není nečinným. 
 
 

2) Jaké úkony ke dni podání úřad učinil? Nevím, co znamená a ani zákon nedefinuj: 
„…úřad má připraveny podklady pro konání kontrolní prohlídky dle platné 
legislativy…“ Jasně jsem se ptal, jaké úkony, proto bych očekával odpověď např.: 
úřad nekoná…, úřad zahájil řízení…, úřad vydal…, … 

 

Odpověď: Dle stavebního zákona byla vypsána na 11.02.2022 kontrolní prohlídka, na kterou 
si stavební úřad musel připravit podklady, především z mapových portálů, jako je územní 
plánování (územní plán obce Němčice nad Hanou) a z katastrálního úřadu. Jelikož se jedná 
o katastrální území, ve kterém Stavební úřad Kojetín není místně ani věcně příslušným, bylo 
nutné se s veškerými podklady podrobněji seznámit. 

 
 

3) Jaké úkony ke dni vyřízení této žádosti úřad činil? Nevím, co znamená a ani zákon 
nedefinuj: „…úřad má připraveny podklady pro konání kontrolní prohlídky dle 
platné legislativy…“ Jasně jsem se ptal, jaké úkony, proto bych očekával odpověď 
např.: úřad nekoná…, úřad zahájil řízení…, úřad vydal…, … 

 
4a) Co již úřad učinil/konal? Opět mi nebylo sděleno, zda vůbec bylo zahájeno řízení, 

zda se úřad věcí zabývá…, zda již činil… nebo konal… 
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4b) Jaké jsou výsledky úkonů, řízení a jaká jsou zjištění? Opět bez odpovědi, která by 

byla jasná a definovatelná zákonem a z hlediska Správního řádu a byla odpovědí na 
jasně položenou otázku. 

 
5a) Kdy se konala kontrolní prohlídka? Odpověď, že „…referenti byli v pracovní 

neschopnosti…“ není odpovědí na položenou otázku. Za přijatelnou odpověď 
požaduji uvedení data…, odůvodněné odmítnutí…, nebo že se prohlídka 
nekonala…. 

 

Odpověď: K bodu 3 až 5a) uvádíme: dne 11.02.2022 byla provedena kontrolní prohlídka. 
Při kontrolní prohlídce byly shromážděny skutečnosti, na základě kterých bude provedeno řízení 
podle stavebního zákona v předmětné věci. K dnešnímu dni nebylo správním orgánem vydáno 
žádné správní rozhodnutí. 

 
 
5b) Tuto odpověď považuji z hlediska mé žádosti za dostatečnou, avšak se pozastavuji 

nad tím, že MÚ Kojetín od 30. 8. 2021, kdy byl pověřen Usnesením Ol Kraje v této 
věci (č. j.: KUOK 88908/2021) do dne „odpovědi na žádost o informace pod č. j.: 
MK823/2022-VŽPD“ „je neschopný plnit své zákonné povinnosti“. 

 
Odpověď: Stavební úřad postupuje dle platné legislativy ČR a koná v jejím souladu. 
Jednotlivé dílčí úkony podléhají určité časové náročnosti, kdy není v možnostech správního 
orgánu tyto žádným způsobem urychlit.  
 
 

5c) Chybí odpovědi na otázku, konkrétně: „Kdy se bude konat…“? Odpověď „v únoru“ 
nepovažuji za dostatečnou, i přesto že únor je nejkratší měsíc v roce. Vzhledem 
k tomu, že úřad dosud vystupuje tak, jak vystupuje, (ne)koná, tak jak (ne)koná, 
(ne)odpovídá, tak jak (ne)odpovídá a (ne)dodržuje legislativu a zákony, tak jak 
(ne)dodržuje, požaduji také uvedení roku k měsíci únoru, tak aby bylo jasné zda 
alespoň letos již začne úřad konat, když už to v loňském roce pravděpodobně 
nestihl! 

 
Odpověď: Jak již bylo uvedeno výše, kontrolní prohlídka proběhla dne 11.02.2022.  
 
 

5d) Nebyla mi poskytnuta odpověď na otázku: proč je úřad nečinný? Existuje nějaké 
usnesení o „paralýze“ úřadu z důvodu pracovní neschopnosti nebo je to v dnešní 
době to nejjednodušší odůvodnění na otázku „…proč…?“ – protože 
„…pandemie…“? 

 
Odpověď: Opakovaně uvádíme, že úřad v předmětné věci není nečinným, kdy za tehdejší 
pandemické situace úřad dodržoval veškerá platná nařízení MZDR, tj. dodržování povinné 
karantény a izolace v důsledku výskytu nemoci COVID-19. Vzhledem k počtu zaměstnanců 
stavebního úřadu, do jejichž kompetence spadá problematika stavebního řízení, jejichž pracovní 
činnost byla ovlivněna výše uvedeným onemocněním, nebylo možno zajistit jejich zastupitelnost. 
Správní orgán tak opět postupoval dle platné legislativy a dle platných nařízení MZDR.  
 
 

5e) V případě konání kontrolní prohlídky mi nebylo zodpovězeno „jaké jsou její 
výsledky a závěry?“ 
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Odpověď: Kontrolní prohlídkou byly zjištěny skutečnosti, které budou podkladem 
pro pokračování v řízení dle stavebního zákona. Tyto skutečnosti není možno uveřejňovat 
a sdělovat, neboť by mohly mít vliv na budoucí rozhodnutí ve věci samé.  
 
 
Ve své žádosti uvádíte: 
 
A: Kdy (den, měsíc a rok) byla žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím doručena odpověď vedená pod č. j.: MK823/2022-VŽPD 
na žádost o informace vedenou pod MK823/2022-VŽPD? 
 
Odpověď: Odpověď vedená pod č.j. MK823/2022-VŽPD Vám byla odeslána příslušným 
referentem dne 31.01.2022 v 14:34 hod. Správnímu orgánu není známo konkrétní datum 
doručení, neboť z jeho strany nebylo požadováno potvrzení o doručení a přečtení e-mailové 
korespondence. 
 
 
B: Jakou formou (způsob odeslání dle Správního řádu) byla žadateli o informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručena odpověď vedená 
pod č. j.: MK823/2022-VŽPD na žádost o inf. č. j.: MK823/2022-VŽPD?  
 
Odpověď: Odpovědi na Vámi podané žádosti a stížnosti jsou Vám doručovány prostřednictvím 
e-mailové korespondence, jak žádáte ve Vámi zaslaných e-mailových zprávách. Správním 
orgánem je takto činěno dále z důvodu rychlejší komunikace s žadatelem, z důvodu 
hospodárnosti a vhodnosti.  
 
 
C1: Proč nebyla prokazatelně doručena odpověď vedená pod č. j.: na mou žádost vedenou 
pod č. j.: MK823/2022-VŽPD? 
 
Odpověď: Odpověď pod výše uvedeným číslem jednacím Vám byla prokazatelně doručena, 
neboť tato je evidována v odeslané e-mailové korespondenci příslušného referenta, který má 
předmětnou věc v kompetenci. Současně tomu, že Vám tato byla doručena, odpovídá 
i skutečnost, že jsou Vám známy odpovědi příslušného referenta, které zmiňujete a citujete 
ve stížnosti, žádosti a na které dále reagujete, zaevidováno pod č.j. MK2153/2022-VVŠK/ ze dne 
15.02.2022.  
 
 
D: Proč MÚ Kojetín při elektronické komunikaci nevyužívá autorizovaného elektronického 
podpisu? 
 
Odpověď: Správní orgán při elektronické komunikaci využívá autorizovaného elektronického 
podpisu.  
 
 
E: Byla provedena autorizovaná konverze odpovědi vedené pod č. j.: MK823/2022-VŽPD 
z listinné formy do elektronické? 
 
Odpověď: V tomto případě nebyla správním orgánem provedena autorizovaná konverze 
předmětného dokumentu z listinné formy do elektronické, neboť to nevyžadovala povaha věci 
samé.  
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F: Proč má odpověď na mou žádost vedená pod č. j.: MK823/2022-VŽPD stejné číslo 
jednací jako samotná žádost o informace tj. MK823/2022-VŽPD? 
 
Odpověď: Dle vnitřní směrnice – Spisový řád, vydané Městem Kojetín, se odpověď 
na dokument eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím došlé písemnosti. 
 
 
G: Proč referent, který vyřizoval mou žádost o informace (MK823/2022) neuvádí objektivní, 
ale zavádějící (nepravdivé) informace ve věci doručení žádosti o informace? Konkrétně: 
MěÚ Kojetín,… …, obdržel dne 18. 1. 2022, prostřednictvím mailu…“ K tomuto sděluji: výše 
uvedenou žádost o inf. jsem zaslal prostřednictvím elektronické podatelny úřadu formou 
elektronického dokumentu opatřeného ověřeným elektronickým podpisem a byla MěÚ 
Kojetín doručena 17. 1. 2022. Vše v souladu s legislativou na rozdíl od postupu MěÚ 
Kojetín. 

 

Odpověď: K evidenci dokumentů zaslaných prostřednictvím e-mailové korespondence na e-
mailovou adresu: radnice@radnice.kojetin.cz, Vám sdělujeme, že každá jednotlivá e-mailová 
zpráva je kontrolována pracovníkem podatelny a podléhá-li evidenci je následně 
převedena do analogové podoby a ručně zapsána do systému spisové služby, kdy je jí 
tímto přiřazeno číslo jednací. Nedochází tak k automatickému zaevidování ihned po doručení, 
jak se mylně domníváte. Dokumenty zaslané dne 17.01.2022 byly doručeny na výše uvedenou 
e-mailovou adresu dne 17.01.2022 ve 20:15 hod., tedy po pracovní době, kdy byly dne 
18.01.2022 zaevidovány pod č.j. MK823/2022-VŽPD/. 

 

Výše uvedené vyplývá i z vnitřní směrnice – Spisový řád, vydané Městem Kojetín. Takto 
nastavená pravidla nejsou ojedinělou praxí ani u jiných orgánů veřejné moci. Veškeré postupy 
jsou konány v souladu s platnou legislativou ČR. 

 

 

 

 

 
Mgr. Dalimil Kolek 
právník 
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