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Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany

nmýüífíàíf

Poćeilislü:.........

Věc:

ˇ'

o

'

n

'i

a

'

ve s

nn...

sl

V Praze dne 23.10.2017

zákona č. 106 1

oz ˇˇích ř
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. o svobodném
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Žadatel:

Vážení,
ve Smyslu § 13 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, se na Vás Obracím s žádostí o poskytnutí následujících informací:
1.
2.

Seznam všech restauračních zařízení a dalších gastroprovozoven, které provozovaly
svou činnost v Podbořanech k zarı roku 1998.
Otevírací doba výše uvedených provozoven, pokud je dostupnou informací.

Předem děkuji Za poskytnutí výše speciﬁkovaných informací ve lhůtě dle zákona č. 106/ 1999 Sb., tj. do
15 dnů ode dne přijetí žádosti.
S pozdravem
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Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
V Praze dne 23.10.2017
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na č. 106 1 99 Sb.

svobodném

Žadatel:

Vážení,
ve Smyslu § 13 Zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů, Se na Vás Obracím S žádostí o poskytnutí následujících informací:
1.
2.

Seznam všech restauračních zařízení a dalších gastroprovozoven, které provozovaly
svou činnost v Podbořanech k zarı roku 1998.
Otevírací doba výše uvedených provozoven, pokud je dostupnou informací.

Předem děkuji Za poskytnutí výše speciﬂkovaných informací ve lhůtě dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., tj. do
15 dnů Ode dne přijetí žádosti.
S pozdravem
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Městský úřad Podbořany
Odbor majetkoprávní a živnostenský úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601
SPIS. ZN.:

či:

VYRIZUJE:
TEL.:

MUPO/14/17/Biz.

22708/2017
Bizoňová

E-MAIL:

DATUM:

2.11.2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Podbořany, Odbor majetkoprávní a živnostenský úřad (dále jen

živnostenský úřad) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informací Žadatele
advokáta, Se sídlem
(dále jen
žadatel) podané podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
Znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon o svobodném přístupu k informacím), a
doručené Městskému úřadu vPodbořanech dne 27.10.2017, zaevidované pod č.j.
22708/2017, předané v rámci vnitřního Systému pošty živnostenskému úřadu téhož dne
k vyřízení, v části bodu 1. a 2.
ta kto :

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v souladu
s ustanovením § 2 odst. 4 téhož Zákona, se žádost o informace, týkající se poskytnutí
informace :
1) Seznamu všech restauračních zařízení a dalších gastroprovozoven, které
provozovaly svou činnost v Podbořanech k Září roku 1998.
2) Otevírací doby výše uvedených provozoven, pokud je dostupnou informací,

odmítá.

Odůvodnění
Žadatel se obrátil na Městský úřad Podbořany spísemností "Žádost o poskytnutí

informací ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů“ Ze dne 23.10.2017, která byla doručena 27.10.2017 a bylo
požadováno následující:

1. Seznam všech restauračních Zařízení a dalších gastroprovozoven, které

provozovaly svou činnost v Podbořanech k Září roku 1998
2. Otevírací doba výše uvedených provozoven, pokud je dostupnou informací

Str. 2

Oba dotazy se týkají výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti úřadu v oblasti
živnostenského podnikání, dle Zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve
Znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (dále
jen živnostenský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, který vykonává a doZoruje odbor
obecního živnostenského úřadu.
Vustanovení § 2 odst. 4 Zákona o svobodném přístupu kinformacím je uvedeno:

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací.
Živnostenský úřad nemá k dispozici sestavu podnikatelských subjektů podnikajících dle

umístění Svých Sídel či provozoven otvírací dobou provozoven, bylo by nutné takovou
sestavu vytvořit. Správce živnostenského rejstříkuje Živnostenský úřad České republiky

a jeho provozovateli jsou krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady

v rozsahu stanoveném živnostenským Zákonem.

Úprava obsažená v § 60 živnostenského zákona je ve vztahu k Zákonu o svobodném
přístupu k informacím i nadále speciální právní úprava, na kterou obecná úprava Zákona
o svobodném přístupu k informacím nedopadá respektive se jedná o úpravu, která má
před požadavky zákona o svobodném přístupu k informacím aplikační prioritu.
Na požádání živnostenský úřad ze živnostenského rejstříku vydává vlistinné nebo
elektronické podobě výpis z veřejně nebo neveřejné části, přiˇ splnění daných podmínek
živnostenským zákonem, na konkrétního podnikatele Živnostenský úřad nemá
k dispozici sestavy podnikatelských subjektů dělených například dle sídla, provozovny
nebo oboru své podnikatelské činnosti, ani o otevírací době těchto provozoven. Na

Základě § 2 odst. 4 Zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat
informace netýká mimo jiné vytváření nových informací. Ztohoto důvodů rozhodl
živnostenský úřad tak jakje uvedeno ve výroku a odmítl požadovanou informaci podat.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání ve lhůtě
15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo
rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Případné-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla
písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem
vyzvednuta, považuje se desátý den od připraveni písemnosti k vyzvednutí Za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím
po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se
podává u Městského úřadu Podbořany a rozhoduje o něm nadřízený orgán, Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad.

V Podbořanech 2.11.2017
Anna Bizoňová
referent odboru majetkoprávního a živnostenského úřadu

Str. 3

Obdrží:

Účastníci (do víastních rukou)

I

datové

Datová Schránka:

schránky

fh4btis, Město Podbořany, Mírová 615, 44101
Podbořany, CZ

Odeslaná ZpľáVa - Detail Zprávy - Doručenka
Věc:

ID zprávy:
Datum a čas dodání:
Datum a čas doručení:

informace dle Z.č. 106/1999 Sb.

517398746
02.11.2017 v 11:13:44
02.11.2017 v 12:53:45

l

Adresát:

ID schránky:

l

Zmocnění:

Nezadáno

Odstavec:

Nezadáno

Naše číslo jednací:

PRAV/22759/2017/Biz

Naše spisová značka:

Nezadáno

Vaše číslo jednací:

Nezadáno

Vaše spisová značka:

Nezadáno

K rukám:
Do vlastních rukou:
Doručení fikcí zakázáno:

Ne
Ano

Události Zprávy:
02.11.2017 v 11:13:43
02.11.2017 v 11:13:44
02.11.2017 v 12:53:45

EVO: Datová zpráva byla podána.
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
EV12: Přihlásila Se pověřená osoba s právem přístupu ke Zprávě ve smyslu §
8. odst. 6 zakona č. 300í2008 Sb., v platném znění. Datová Zpráva je nyní
doručena. Případné dřívejsı datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do

schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

