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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), jako správní orgán
věcně příslušný podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informací, kterou
podala společnost PLASTMONT BUREŠ, s.r.o., IČ: 255 232 108, Kostelanská 2010, 686 03 Staré
Město, zastoupená JUDr. Stanislavem Knotkem, Kvítková 1569, 760 01 Zlín (dále jen „žadatel“),
podle § 15 odst. 1 v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k
informacím a v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu
takto:
Žádost žadatele ze dne 31. 03. 2015, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla stavebnímu úřadu doručena dne 31. 03. 2015 se č á s t e č n ě o d m í t á tak, že
k poskytnutým informacím nebudou poskytnuta veškerá podání (ohlášení, žádosti,
odvolání apod.) stavebníka Ing. Rudolfa Kubáta, bytem Na Mlejnku 1679/20, 14700
Praha 4 – Braník, podaná tímto stavebníkem od 06. 12. 2012, která se týkají jakékoli
plánované stavební činnosti na pozemku parc. č. 100/12 v k. ú. Špindlerův Mlýn, obci
Špindlerův Mlýn.

ODŮVODNĚNÍ
Stavební úřad obdržel dne 31.3.2015 písemnou žádost žadatele podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, o poskytnutí informace:
1. veškerá podání (ohlášení, žádosti, odvolání apod.) stavebníka Ing. Rudolfa Kubáta,
bytem Na Mlejnku 1679/20, 14700 Praha 4 – Braník, podaná tímto stavebníkem od
6.12.2012, která se týkají jakékoli plánované stavební činnosti na pozemku parc. č.
100/12, k. ú. Špindlerův Mlýn.
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2. veškerá správní a soudní rozhodnutí vydaná správními a soudními orgány ve věci podání
stavebníka, Ing. Rudolfa Kubáta, bytem Na Mlejnku 1679/20, 14700 Praha 4 - Braník,
ze dne 5.12.2012 pod číslem podání MESPP000Q9NU (ohlášení stavby), či ve věci
jakéhokoli pozdějšího podání tohoto stavebníka týkajícího se zamýšlené stavební
činnosti na pozemku parc. č. 100/12, k. ú. Špindlerův Mlýn.
Stavební úřad dopisem ze dne 10. 4. 2015, pod č. j.: DOK/Vyst/Jeb/507/2015, poskytl informace,
týkající se bodu 2 žádosti. Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k
informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt
informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím
informace souhlasí.
Stavební úřad dne 02. 04. 2015 písemně požádal dotčeného stavebníka Ing. Rudolfa Kubáta,
zastoupeného na základě plné moci panem Milanem Podolcem, bytem Na Lánech 428, 533 52 Srch,
o vyjádření, zda souhlasí s poskytnutím uvedených informací žadateli. Stavebník v písemné
odpovědi však souhlas neudělil.
Vzhledem k tomu, že informace pod bodem 1 žádosti, jsou informacemi, které vznikly bez použití
veřejných prostředků, byly předány osobou, jíž zákon takovouto povinnost neukládá a dotčený
stavebník nesdělil, že s poskytnutím informace souhlasí, stavební úřad Špindlerův Mlýn, tuto
informaci v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu
k informacím neposkytne.
Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Veškeré ostatní požadované informace stavební úřad žadateli poskytne a doručí spolu
s tímto rozhodnutím.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným
u Městského úřadu Špindlerův Mlýn.
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