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Městský úřad Kaplice 
Odbor životního prostředí, 

územního plánování a památkové 
péče 

Náměstí 70 
 

382 41 Kaplice 
Žádost dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o sdělení seznamu vlastníků technické 
infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Kaplice 
 
Dobrý den, 
v souladu se zněním § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás 
touto cestou žádám o informaci ohledně vlastníků technické infrastruktury na území ORP 
Kaplice formou seznamu ve strojově čitelném formátu (soubor .xls, .xlsx, .csv). Seznam by 
měl obsahovat výčet vlastníků TI (včetně přiřazeného IČ), kde u konkrétního vlastníka budou 
uvedena katastrální území, ve kterých se nachází jím spravované sítě. V příloze zasílám pro 
usnadnění zpracování vzor formátu pro poskytnutí informace. 
 
Žádost je podána k vašemu úřadu právě proto, že váš úřad, jako pořizovatel územně 
analytických podkladů, by měl mít všechny potřebné údaje dostupné v digitální podobě, jak 
vyplývá ze znění § 27, 28 a 185 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, které stanovují 
povinnost vlastníkům technické infrastruktury poskytnout údaje o poloze sítí v jejich správě 
pořizovateli územně analytických podkladů, a to v digitální podobě. 
Vzhledem k výše uvedenému předpokládám, že by váš úřad měl disponovat patřičným 
seznamem a poskytnutí informace tak nemůže být považováno za „vytváření nových 
informací“ dle § 2 bodu 4 zákona č. 106/1999 Sb. Spojení již existujících informací do 
odpovědi žadateli není možné hodnotit jako vytváření nové informace, jak stojí v „Důvodové 
zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím“. 
Z těchto důvodů také nemůže být poskytnutí informace považováno za "mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací" dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
Vzhledem k povaze požadovaných informací předpokládám, že tyto informace má váš úřad 
uloženy v nějakém typu relační databáze nebo podobném úložišti a poskytnutí informace by 
tak nemělo být, případně ve spolupráci s příslušným IT pracovníkem, časově náročné. 
Informaci prosím zaslat elektronicky do datové schránky, případně na e-mailovou adresu, v 
souladu s $ 4a zákona č. 106/1999 Sb. 
 
S poděkováním a pozdravem 
 
Xxxxx 
 
 

V Liberci dne 18. 10. 2019 

 

V Kaplici 25.10.2019 



Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá 

Čj: MěÚK/29996/2019 

Spisová značka: SZ-MěÚK/29996/2019/02 

 

 

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený pane inženýre, 

Městskému úřadu Kaplice byla dne 19.10.2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte o informaci 

ohledně vlastníků technické infrastruktury na území ORP Kaplice formou seznamu ve 

strojově čitelném formátu (soubor .xls, .xlsx, .csv) 

 

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostřední, územního plánování a památkové péče, 

Vám na základě Vaší žádosti ze dne 19.10.2019 sděluje následující: 

Požadovaná data jsou vedena v Geoportálu JČK v datové skladu, prostřednictvím kterého je 

plněna povinnost zveřejňovat informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi dle § 

166 odst. 2 stavebního zákona. Služba vychází právě z dat ÚAP, resp. údajů o území dle § 27 

odst. 2, 3 stavebního zákona. Odkaz na službu dle § 166 odst. 2 stavebního zákona: 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture/.  

Zde můžete požadované informace získat.  

 

Požadované struktuře a formátu dat uvedeného v žádosti (soubor .xls, .xlsx, .csv) není možné 

vyhovět na základě  § 4a odst. 3 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve 

znění dle 111/2019 Sb. vzhledem k nepřiměřené zátěži pro povinný subjekt.  

 

S pozdravem 

 

 
Ing. Lukáš Bodnár 
tajemník městského úřadu Kaplice 


