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Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) tento
záznam o poskytnuté informaci:
Datum podání:
Žadatel:

19. 10. 2019
***

Obsah požadované informace:
Žádost o poskytnutí následujících informací:
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 Vodňany 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.

Způsob vyřízení:
Informace byla dne 01. 11. 2019 odeslána do datové schránky žadatele. Dne 05. 11. 2019 se přihlásila osoba ve
smyslu § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů, tudíž byla datová zpráva doručena.

K požadovaným informacím sdělil povinný subjekt následující:
Požadované informace jsou vedeny v rámci dat územně analytických podkladů v datovém skladu na
Geoportálu Jihočeského kraje. Tato data nejsou však evidována ve formátu, struktuře ani rozsahu dle
zaslané žádosti. Evidence poskytovatelů neumožňuje získat ucelenou informaci o vlastnících technické
infrastruktury tak, jak je požadováno. Pro získání požadovaných informací je možné využít služby
Geoportálu Jihočeského kraje, prostřednictvím které je plněna povinnost zveřejňovat informace
o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Služba vychází právě z dat
územně analytických podkladů, respektive údajů o území dle § 27 odst. 2, 3 stavebního zákona a je
veřejně dostupná. Odkaz na službu dle § 166 odst. 2 stavebního zákona je https://geoportal.krajjihocesky.gov.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture/. Zde je tedy možné dle ustanovení § 4a

Č.j. MUVO 9665/2019

str. 2

odst. 2 písmene f) informačního zákona požadované informace získat (export tady umožněn není, ale
překopírováním údajů si můžete vytvořit požadovaný seznam).
Požadované struktuře a formátu dat, který byl v žádosti uveden (tj. soubor .xls, .xlsx, .csv), nebylo
možné vyhovět vzhledem k nepřiměřené zátěži pro povinný subjekt. Povinný subjekt žádosti vyhověl
tím, že poskytl informace jiným způsobem umožňujícím jejich účinné využití žadatelem.
Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady.
Žádost vyřizoval:
Ing. Aleš Dvořák
odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Vodňany

