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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, (dále jen "povinný subjekt") jako orgán
místně příslušný povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "informační zákon"), obdržel dne
14.5.2021 žádost, kterou podala
ATELIER HESTIA s.r.o., IČO 28371232, Kozohorská č.p. 354, 262 03 Nový Knín,
kterou zastupuje Mgr. Pavel Velíšek advokát, IČO 01462415, Křižíkova č.p. 23/48b, Praha 8Karlín, 186 00 Praha 86 (dále jen žadatel).
V žádosti je mimo jiné uvedeno následující: „V kolika a jakých (postačí sp.zn. a název projektu)
řízeních vedených dle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, bylo od roku 2013 rozhodováno na
základě projektů vypracovaných společností ATELIER HESTIA s.r.o.,IČO: 28371323?“
Povinný subjekt dle ustanovení §2 odst. 1, §15 odst. 1 a §20 odst. 4 písm. a) informačního zákona a
dále na základě ustanovení §67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, žádost ze dne
14.5.2021, o poskytnutí informace odmítá.
Odůvodnění:
Dne 14.5.2021 obdržel povinný subjekt žádost o poskytnutí informací dle informačního zákona.
Žadatelem je ATELIER HESTIA s.r.o., IČO 28371232, Kozohorská č.p. 354, 262 03 Nový Knín,
kterého zastupuje Mgr. Pavel Velíšek advokát, IČO 01462415, Křižíkova č.p. 23/48b, Praha 8-Karlín,
186 00 Praha 86.
V této žádosti je uvedeno: „V kolika a jakých (postačí sp.zn. a název projektu) řízeních vedených dle
zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, bylo od roku 2013 rozhodováno na základě projektů
vypracovaných společností ATELIER HESTIA s.r.o.,IČO: 28371323?“
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Povinný subjekt k tomuto konstatuje, že nemá ze zákona povinnost zaznamenávat písemně ani
elektronicky zhotovitele projektů. Jednalo by se tedy o vytvoření nové informace ("výtahy z databází
či části dokumentů").
Účelem § 2 odst. 4 je mimo jiné bránit povinné subjekty před tím, aby byly na základě žádostí podle
zákona o svobodném přístupu k informacím povinny vytvářet či obstarávat nové informace, jimiž
nedisponují a nejsou povinny disponovat.
Vzhledem k výše uvedenému postupoval povinný subjekt dle § 15 odst. 1 informačního zákona (tj.
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o
odmítnutí žádosti")) a výše uvedenou žádost o poskytnutí informace odmítl.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka
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