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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na 

základě žádosti, kterou podala 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (dále jen „ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ 

ŽÁDOSTI“) v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem žádosti bylo poskytnutí následujících informací:     

- Dodání projektové dokumentace ke stavbě budovy na novém stadionu pod názvem „Sportovní 

areál SC OLYMPIA RADOTÍN“ 

- Projektovou dokumentaci prosím zašlete na níže uvedenou adresu buď na CD nosiči, nebo na 

USB klíči.  

 

Odůvodnění:  

Projektová dokumentace naplňuje znaky autorského díla. Stavební úřad tak v souladu s ustanovením § 11 

odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neposkytuje požadovanou 

informaci. Autorské práno k projektové dokumentaci pro záměr nazvaný: „Budova sportovně – 

technického zázemí hřiště SC Radotín“ má hlavní projektant Ing. arch. Jan Hájek, ČKA 03053, 

Kosatcová 11, 106 00 Praha 10. Stavebníkem je společnost SC Radotín z.s., Ke Zděři 1111/21 Praha 

Radotín. 

Stavební úřad dále uvádí, že projektová dokumentace pro posouzení výše jmenovaného záměru byla 

stavebnímu úřadu poskytnuta pouze v tištěné verzi nikoli v elektronické podobě. Jelikož požadovaná 
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informace neexistuje v digitální podobě, nemůže ji stavební úřad z hlediska technických možnosti 

poskytnout.  

Podle § 168 odst. 2 stavebního zákona kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel 

předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace 

týká. Důvodem pro neposkytnutí informace je chybějící souhlas vlastníka stavby, nebo jejího pořizovatele 

s odkazem na judikaturu čj- 30 A 38/2012 (Rozsudek  krajského soudu  v Plzni, ze dne 29.4.2014), která 

konstatuje, že při poskytování určitých informací formou nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a 

dokumentace staveb (popřípadě pořízení kopií této dokumentace) je tedy třeba respektovat specifické 

podmínky, za nichž je informace žádána a omezení vyplývající z jednotlivých právních úprav. Onou 

specifickou podmínkou, resp. omezující právní úpravou je v tomto případě ustanovení § 168 odst. 2 

věty druhé stavebního zákona, podle kterého kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud 

žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se 

dokumentace týká. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odůvodněním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.      

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

Obdrží: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


