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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

 Státní oblastní archiv v Litoměřicích jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádosti, kterou podal pan Mgr. Ing. Jan 
Drobný, advokát se sídlem: Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8, který dne 18. 11. 2019 požádal 
Státní oblastní archiv v Litoměřicích o poskytnutí informací obsažených v archivních souborech, 

rozhodl takto: 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 a § 15, a za použití § 20, odst. 4 písm. a) zákona o svobodném 
přístupu k informacím, se žádost o poskytnutí informací zamítá. 

Odůvodnění: 

Dne 18. 11. 2019 obdržel Státní oblastní archiv v Litoměřicích podání, ve kterém pan Mgr. Ing. 
Jan Drobný, advokát se sídlem: Šaldova 466/34, 186 00 Praha 8, žádá o poskytnutí informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V podání žádá o dohledání územně plánovací 
dokumentace pro kat. ú. Horní Růžodol, vztahující se k pozemkům parc. č. 304/1, parc. č. 304/20, 
součástí pozemku je stavba, parc. č. 305/1, parc. č. 305/2, parc. č. 305/3, parc. č. 306/1, parc. č. 
306/8, parc. č. 308, součástí pozemku je stavba, parc. č. 310/1, parc. č. 311/1, parc. č. 311/2, 
součástí pozemku je stavba, parc. č. 311/3, parc. č. 311/8, součástí pozemku je stavba, parc. č. 
311/9, součástí pozemku je stavba, parc. č. 311/10, součástí pozemku je stavba, parc. č. 311/15, 
součástí pozemku je stavba, parc. č. 311/30, parc. č. 311/31, parc. č. 311/34, parc. č. 311/44, parc. 
č. 311/34 vše zapsáno na LV č. 1278 vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec pro kat. ú. Horní Růžodol, obec Liberec. 

Poskytování informací z archivních souborů se řídí ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „archivní zákon“). Zákon o svobodném přístupu k informacím se podle svého § 2 odst. 3 na 
tyto informace nevztahuje. Proto se žádost o poskytnutí informací zamítá. Zároveň upozorňuji, 
že pokud se požadované archiválie dochovaly, budou žadateli poskytnuty v intencích archivního 
zákona a to prostřednictvím Státního okresního archivu Liberec, který je místně příslušným 
pracovištěm. 
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Poučení: 

Proti rozhodnutí lze podle §16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat do 15 dnů ode 
dne jeho doručení odvolání ministerstvu vnitra prostřednictvím Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích. 

 

 

 

 

Mgr. Vítězslav Lisec 
vrchní rada 

ředitel Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích 

elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet listů: 2 

Počet příloh: --- 


		2019-11-28T09:59:05+0100
	Mgr. Vítězslav Lisec




