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Rozhodnutí o odrMtnutí žádosti o informaci podle zák.č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

výroková část:
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánovánI, (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
19.08.2022 žádost, kterou podala

Terry Technology s.r.o., IČO 06562345, Průmyslová č.p. 1306/7, Praha 10-Hostivař, 102 00
Praha 102 (dále jen ,,žadatel").

V žádost' je mimo jiné uvedeno následuj'c' ,,Žádáme Vás o poskytnutí kompletní dokumentace, na
základě které bylo vydáno stavební povolení k výstavbě obchodního centra Baumax na adrese
jinecká 321, 261 01 Příbram."

Povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1, § 15 odst. 1, § 11 odst. 2 informačního zákona, dle § 168
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a dále na základě ustanovení § 67 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, žádost ze dne 19.08.2022, o poskytnutí informace odmítá.

Odůvodnění:
Dne 19.08.2022 obdržel povinný subjekt žádost o poskytnutí informací dle informačního zákona.
Žadatelem je Terry Technology s.r o , IČO 06562345, Průmyslová č.p 1306/7, Praha 10 Hostivař, 102
00 Praha 102. Předmětem podnikáni žadatele je mimo jiné i projektová činnost ve výstavbě.

Požadované informace (celá projektová dokumentace obchodního centra Baumax, tj. v rozsahu
vymezeném stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb.) povinný subjekt obdržel v rámci
žádosti o stavební povolení předmětné stavby.

Podle § 11 odst. 2 písm. a) informačního zákona povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o
informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, již takovouto
povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytováním informace souhlasí. Pro výše
uvedenou stavbu ani pro zpracování projektové dokumentace nebyly použity žádné veřejné
prostředky a žadatel nedoložil souhlas s poskytnutím informace.
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Podle § 11 odst. 2 písm. C) informačního zákona povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím
byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Autorem projektové
dokumentace je
Autorské právo a právo na svobodný přístup k informacím jsou dvě základni práva a jsou si
rovnocenná. Správni orgán v rámci ,,testu proporcionalitý', kdy hodnotil práva žadatele a práva
vlastníka stavby a autora projektu, došel k závěru, že bez souhlasu výše uvedených osob nemůže
kompletní projektovou dokumentaci poskytnout. Práva vlastníka stavby a autorská práva převažují
nad právy žadatele.

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. žadatel nedoložil souhlas toho, kdo pořídil projektovou dokumentaci ani souhlas
vlastníka stavby.
V

žadatel požaduje poskytnuti kopie kompletní projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu.
Stavební úřad se domnívá, že hrozí zneužití projektové dokumentace pro novou stavbu či její část a
dotčeni práva na vlastnictví pořizovatele dokumentace i vlastníka stavby, a to i z důvodu předmětu
podnikání žadatele.

Na základě tohoto se povinný subjekt rozhodl žadateli podle § 11 odst. 2 písm. a) a C) informačního
zákona a na základě § 168 odst. 2 stavebního zákona informaci neposkytnout a žádost odmítnout.

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 vyřIzení žádosti
rozhodnutí o odrMtnutI žádosti, popřípadě o odrrňtnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o
částečném odmítnuti žádosti")) a výše uvedenou žádost o poskytnuti informace odmítl.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnuti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolánim lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvoláni jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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