
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, za rok 2006 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje výroční zprávu za rok 2006: 
 
Počet podaných žádostí o informace   2082 
 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  8 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   7 rozkladů  

9 odvolání proti rozhodnutí krajského 
úřadu 

 
 
 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace 
 
 
1.  9Ca 322/2005-53 

Městský soud v Praze 
27.10.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, založené právní fikcí, jímž bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odepření 
informací požadovaných žádostí žalobce ze dne 25.8.2005 evidovanou pod č.j. JMK 
35082/2005 OÚPSŘ, založené právní fikcí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu 
řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
2. 9 Ca 310/2005-68 

Městský soud v Praze 
27.10.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, založené právní fikcí, jímž bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odepření 
informací požadovaných žádostí žalobce ze dne 11.8.2005 evidovanou pod č.j. JMK 
33314/2005 OÚPSŘ, založené právní fikcí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu 
řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 



3.  7 Ca 210/2005-34 
Městský soud v Praze 
28.2.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, nastolené právní fikcí, o zamítnutí odvolání 
žalobce a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu ze dne 4.5.2005, č.j. JMK 17048/2005 OÚPSŘ se zrušuje a věc 
se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
4. 7 Ca 222/2005-51 

Městský soud v Praze 
31.8.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, nastolené právní fikcí, kterým bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
územního plánování a stavebního řádu, nastolené rovněž právní fikcí, kterým bylo poskytnutí 
informací žalobci k žádosti  ze dne 21.4.2005, odepřeno, se zrušuje a věc se vrací žalovanému 
k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
5. 7 Ca 236/2005-42 

Městský soud v Praze 
11.5.2006 

 
Žalobce: Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, nastolené právní fikcí, o zamítnutí odvolání 
žalobce a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu ze dne 20.6.2005, č.j. JMK 23589/2005 OÚPSŘ se zrušuje a věc 
se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 7 Ca 211/2005-35 
Městský soud v Praze 
28.2.2006 

Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, nastolené právní fikcí, o zamítnutí odvolání 
žalobce a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu ze dne 5.5.2005, č.j. JMK 16119/2005 OÚPSŘ se zrušuje a věc 
se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
7. 5 Ca 245/2005-35 

Městský soud v Praze 
31.7.2006 

 
Žalobce: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, založené právní fikcí, jímž bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
územního plánování a stavebního řádu, č.j. JMK 25398/2005 OÚPSŘ ze dne 27.6.2005 se 
zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
8. 10 Ca 30/2006-30 

Městský soud v Praze 
26.10.2006 

 
Žalobce: Občané na ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí, o.s. 
Fiktivní rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3.12.2005 se zrušuje a věc se vrací 
žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
9. 7 Ca 263/2005-43 

Městský soud v Praze 
31.8.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, nastolené právní fikcí, o zamítnutí odvolání 
žalobce a potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu ze dne 25.8.2005, č.j. JMK 33314/2005 OÚPSŘ se zrušuje a věc 
se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 



10. 5 Ca 239/2005-38 
Městský soud v Praze 
31.7.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, založené právní fikcí, jímž bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odepření 
informací požadovaných žádostí žalobce ze dne 2.6.2005, evidovanou pod č.j. 22420/2005, 
založené právní fikcí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
11. 5 Ca 238/2005-48 

Městský soud v Praze 
31.7.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, založené právní fikcí, jímž bylo zamítnuto 
odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o odepření 
informací požadovaných žádostí žalobce ze dne 2.6.2005, evidovanou pod č.j. 22420/2005, 
založené právní fikcí se zrušuje a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
12. 10 Ca 3/2006-41 

Městský soud v Praze 
14.6.2006 

 
Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 4.11.2005 vydané podle  §16 odst.3 věty 
druhé zákona č.106/1999 Sb., ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů a účinném ke dni 
vydání tohoto rozhodnutí, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 10 Ca 327/2005-50 
Městský soud v Praze 
14.6.2006 

Žalobce: Občané za ochranu bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, o.s. 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 22.10.2005 vydané podle  §16 odst.3 věty 
druhé zákona č.106/1999 Sb., ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů a účinném ke dni 
vydání tohoto rozhodnutí, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
… Ministerstvo pro místní rozvoj je odvolacím orgánem. … 
…Rozhodnutí , jehož vydání je nastoleno právní fikcí je nepřezkoumatelné pro nedostatek 
důvodů. …. 
 
 
Výdaje, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti  
se soudními řízeními o právech a povinnostech  
podle zákona 106/1999 Sb.    60 557,95 Kč 
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí,  
včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  0 
 
Počet stížností, podaných podle paragrafu 16a,  
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 88 
 
Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace se nejčastěji týkaly nesouhlasu 
s vyřízením žádosti, poskytnutí informace pouze částečně, neposkytnutí informace v příslušné 
lhůtě nebo stanovení výše úhrady k žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny povinným 
subjektem a žadatelům bylo vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne podání stížnosti, v dalších 
případech bylo vydáno rozhodnutí, v němž se přikazuje příslušnému subjektu vyřídit žádost o 
informace do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo byl v rozhodnutí potvrzen původní postup 
povinného subjektu při vyřízení žádosti o informace. 
 
 


