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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 

Žádám o zaslání kopie originálu odborného právního stanoviska od advokátní kanceláře Ritter-

Šťastný ve věci žádosti o uznání vydržení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty k části 

pozemku parc.č. 401, v k.ú. Myslechovice. 

 

 

 

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

 

Poskytnutí informace bylo rozhodnutím odmítnuto: 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím vychází z předpokladu, že informací se rozumí 

jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 

obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Jinými slovy, aby informace mohla být 

poskytnuta, musí taková informace reálně existovat. 

Dne 23. 5. 2022 v 11:08:05 hod povinný subjekt na mailovou adresu žadatele poskytl žadateli 

oskenované stanovisko od advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, kterou povinný subjekt obdržel 

dne 2. 3. 2022 neformálně emailem. Současně s poskytnutím tohoto stanoviska, byl žadatel 

výslovně upozorněn na skutečnost, že přiložené stanovisko, v dané podobě, je jedinou 

písemností ve věci uznání VB – stezky od výše uvedené advokátní kanceláře, kterou povinný 

subjekt má k dispozici.  

Navzdory výše uvedenému sdělení se žadatel opětovně domáhá zaslání „kopie originálu 

odborného právního stanoviska AK Ritter-Šťastný ve věci vydržení cesty a jízdy na parc. č. 401 

Myslechovice“. Přičemž žadatel dále doplnil, že se domnívá, že zaslané odborné právní 

stanovisko bude na hlavičkovém papíře AK Ritter-Šťastný. 

S ohledem na shora uvedené povinný subjekt trvá na tom, že žadateli byla požadovaná informace 

včas a řádně poskytnuta.  

A vzhledem ke skutečnosti, že město Litovel nemá ve svém držení písemnost, která by 

splňovala představy žadatele co do názvu (tj. odborné právní stanovisko) a ani co do 

formálních náležitostí (na hlavičkovém papíře AK Ritter-Šťastný), nelze takovou 

písemnost z důvodu její faktické neexistence, poskytnout.  

 

 

 

Informaci zpracoval:  

6. 6. 2022 JUDr. Marie Mazánková, právník města 

 

 

 

 


