
Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13

158 00 Praha 5 - Stodůlky

Věc: Žádost o informace -- stavební činnosti v ul. Průhonek čp. 1218 a
jejich dopady na spodní vody a životní prostředí

Vážení,

na adrese
https://www.praha13.cz/file/fSn1/Zavazna-stanoviska-webove-stranky-2019-brezen-automaticky-
ulozeno.pdf
visí dokument nazvaný "Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst.
1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí
evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2019
(aktualizace k 31. 3. 2019):"

V dokumentu se nachází i údaje o žádosti zde dne

31.1.2019

s číslem jednacím

P13 – 05916/2019

podané osobami

jejímž předmětem je

a specifikace zdroje zní

"Stavební činnost - prašnost"

Vzhledem k předchozím problémům v místě
jejich předchozího bydliště (např. probourání nosných zdí ve společném
majetku SVJ na dvou místech domu bez stavebního povolení a bez
potřebných souhlasů), ve snaze předcházet případným škodám (na základě
např. § 2900 Nového Občanského zákoníku) a v rámci zásady předběžné
opatrnosti proto žádám Úřad městské části Praha 13 o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím:

1) Která správní řízení a úřední úkony Úřadu městské části Praha 13 a
jeho součástí se týkala domu v ul. 

2) Která správní řízení a úřední úkony Magistrátu hl.m. Prahy a jeho
součástí se týkala domu 



3) Kde a jak je možno nahlédnout do spisů týkajících se těchto
správních řízení a úředních úkonů?

S pozdravem



Přeji hezké dopoledne,

dovoluji si žádost o informace doplnit a prosím o poskytnutí
informací, o které žádám:

- Pokud by nebylo z nějakého důvodu možné informace poskytnout
nahlédnutím do spisu, žádám o jejich poskytnutí ve formě oskenovaných
dokumentů nebo oxeroxovaných papírových kopií.

- Dámy na stavebním úřadě se mě ptaly, zda bych nemohl uvést i své
telefonní číslo, zde je:

- Pro názornost si dovolím ocitovat některé relevantní judikáty:

Cituji z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 3/2006-70:

"Obecně je právo na informace zaručeno článkem 17 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, ve speciálním ustanovení odst. 5 jsou pak
státní orgány a orgány územní samosprávy zavázány přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví
zákon. Obdobně dle čl. 35 odst. 2 Listiny má každý právo na včasné a
úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, jež
bylo blíže upraveno zákonem č. 123/1998 Sb. o právu na informace o
životním prostředí.

Právo na přístup k informacím o činnosti veřejné správy a povinnost
orgánů veřejné správy poskytovat přístup k těmto informacím je
explicitně vyjádřena v rezoluci a Doporučení Poradního shromáždění
Rady Evropy č. 428/1970 ze dne 23. 1. 1970 o masmédiích a lidských
právech. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R/81/19 ze dne 25.
11. 1981 o přístupu k informacím veřejných orgánů obsahuje následující
principy: každá osoba má právo obdržet informace uschovávané státními
orgány, informace nemají být odmítnuty, i když žadatel nemůže prokázat
oprávněný zájem, přístup k informacím má být uplatňován na principu
rovnosti, informace mají být poskytnuty v přiměřené lhůtě, příslušný
orgán musí sdělit důvody odmítnutí žádosti, zamítnutí žádosti musí být
přezkoumatelné, přístup k informacím se nevztahuje na zákonodárné a
soudní orgány."

Dále cituji rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 126/2006-28:

"Soud však má za to, že § 133 stavebního zákona není ani ustanovením,
které by omezovalo poskytnutí informací postupem podle zákona č.
106/1999 Sb. na jejich poskytnutí pouze osobám, jejichž požadavek je
„požadavkem odůvodněným“ ve smyslu § 133 stavebního zákona.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zajišťuje
provedení práva za-ručeného Listinou základních práv a svobod v čl. 17
(práva na informace); toto právo lze omezit pouze zákonem, a to pouze
tehdy, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro
ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost,
ochranu veřejného zdraví a mravnosti (čl. 17 odst. 4 Listiny).
Potřebné informace přitom jednak jsou nástrojem kontroly veřejnosti
vůči orgánům spravujícím věci veřejné, jednak slouží jako podklad pro
volbu každého jednotlivého občana při správě věcí veřejných. Zákon č.
106/1999 Sb. tak představuje normu obecnou, což nevylučuje, aby určité
otázky byly, avšak pouze pro vymezený okruh právních vztahů a vymezený
okruh subjektů, řešeny v jiných právních předpisech; např. v § 133
stavebního zákona.



Ustanovení § 133 stavebního zákona uvádělo, že osoby, které prokáží
odůvodněnost svého požadavku, mají právo nahlížet do územně plánovací
dokumentace a dokumentace staveb a pořizovat si z ní výpisky
(příslušný správní orgán je při tom povinen učinit taková opatření,
aby nebylo porušeno státní, hospodářské či služební tajemství, jakož i
zákonem uložená či uznaná povinnost mlčenlivosti). Zda odůvodněnost
požadavku byla či nebyla žalobcem prokázána, bylo na úvaze a
rozhodnutí správního orgánu. S informacemi obsaženými v územně
plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb se tedy za podmínek
stanovených § 133 stavebního zákona mohla seznamovat (a pořídit si
výpisky) pouze osoba, o níž správní orgán uznal, že „prokázala
odůvodněnost“ svého požadavku. Toto ustanovení tedy představovalo
právo osob, které měly „vztah k věci“ (vybrané skupiny osob), na přímý
přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci a
dokumentaci staveb. Orgán územního plánování a stavební úřad musel
sice učinit opatření, aby nedošlo k porušení státního, hospodářského
či služebního tajemství a zákonem stanovené či uložené povinnosti
mlčenlivosti, postupem podle § 133 stavebního zákona však mohly být
žalobci zpřístupněny některé údaje, které jinak byly chráněny zákonem
č. 106/1999 Sb. a jejichž poskytnutí by postupem podle zákona č.
106/1999 Sb. muselo být odepřeno [např. § 11 odst. 2 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění platném do 22. 3. 2006, stanovilo, že
povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla poruše-na
ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem, např.
zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
(autorský zákon)].

Od práva náležejícího vybrané skupině osob ve smyslu § 133 stavebního
zákona je podle názoru soudu třeba odlišit obecné právo vyplývající ze
zákona č. 106/1999 Sb., tj. obecné právo na informace, které přísluší
všem a podléhá omezením stanoveným pouze a jedině zákonem.

Poskytnutí informace požadované podle zákona č. 106/1999 Sb. lze
odepřít pouze z důvodu stanoveného v zákoně. Má-li být jakékoli
omezení tohoto práva provedeno pouze zákonem, a to pouze v nejmenším
nutném rozsahu a jen z důvodu nezbytnosti pro ochranu práva a svobod
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného
zdraví a mravnosti, pak odepření informací proto, že žalobce neměl
„vztah k věci“, resp. správnímu orgánu odůvodněnost svého požadavku
neprokázal, by z podmínek pro omezení základního práva na informace
vybočovalo. Z hlediska práva na informace zakotveného zákonem č.
106/1999 Sb. by takové omezení bylo podle mínění soudu nepřípustné.

Soud tedy dospěl k závěru, že § 133 stavebního zákona upravující
možnost přístupu k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci
a dokumentaci staveb pouze pro osoby, které správnímu orgánu prokáží
odůvodněnost svého požadavku, nelze chápat jako ustanovení omezující
možnosti obecného poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Soud tedy má za to, že odepřením kopie předmětného stavebního povolení
žalobci o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu, že správnímu
orgánu neprokázal odůvodněnost svého požadavku ve smyslu § 133
stavebního zákona, došlo k porušení zákona č. 106/1999 Sb. Jiné důvody
odepření správní orgán neuvedl. Pouze obecně tedy soud poukazuje na §
12 zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého všechna omezení práva na
informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované
informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, o
nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po
kterou trvá důvod odepření. Obsahuje-li tedy rozhodnutí žádané podle
zákona č. 106/1999 Sb. informace, jejichž poskytnutí je vyloučeno



zákonem, je na správním orgánu učinit opatření nutná k jejich ochraně,
např. znečitelněním."

A ještě si dovoluji ocitovat rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.
6 As 52/2007-80:

"V daném případě se stěžovatel domáhá poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím, mělo tedy být o jeho žádosti
rozhodováno podle uvedeného zákona, byť se jednalo o poskytnutí
informací ze správního spisu, a nebylo možné jeho žádost odmítnout s
poukazem na speciální právní úpravu tehdy účinného § 23 správního
řádu. Žalovaný měl pouze posoudit, zda se stěžovatel domáhal
poskytnutí takových informací, které povinný subjekt není ve smyslu
příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím
povinen poskytnout."

S pozdravem

po 1. 7. 2019 v 15:19 

 Úřad městské části Praha 13
>
> Sluneční náměstí 2580/13
>
> 158 00 Praha 5 - Stodůlky
>
> Věc: Žádost o informace -- stavební činnosti v ul. Průhonek čp. 1218 a
> jejich dopady na spodní vody a životní prostředí
>
>
> Vážení,
>
>
> na adrese
> https://www.praha13.cz/file/fSn1/Zavazna-stanoviska-webove-stranky-2019-brezen-automaticky-
ulozeno.pdf
> visí dokument nazvaný "Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst.
> 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí
> evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2019
> (aktualizace k 31. 3. 2019):"
>
> V dokumentu se nachází i údaje o žádosti zde dne
>
> 31.1.2019
>
> s číslem jednacím
>
> P13 – 05916/2019
>
> podané osobami
>



> 
>
> jejímž předmětem je
>
> 

 a specifikace zdroje zní
>
> "Stavební činnost - prašnost"
>
> Vzhledem k předchozím problémům  v místě
> jejich předchozího bydliště (např. probourání nosných zdí ve společném
> majetku SVJ na dvou místech domu bez stavebního povolení a bez
> potřebných souhlasů), ve snaze předcházet případným škodám (na základě
> např. § 2900 Nového Občanského zákoníku) a v rámci zásady předběžné
> opatrnosti proto žádám Úřad městské části Praha 13 o poskytnutí
> informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
> informacím:
>
>
> 1) Která správní řízení a úřední úkony Úřadu městské části Praha 13 a
> jeho součástí se týkala domu v ul

>
>
> 2) Která správní řízení a úřední úkony Magistrátu hl.m. Prahy a jeho
> součástí se týkala domu v ul. 

 3) Kde a jak je možno nahlédnout do spisů týkajících se těchto
> správních řízení a úředních úkonů?
>
>
> S pozdravem
>
> 

 

 

 



Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor stavební

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5

SPIS. ZN.: STAV 33839/2019/Sek
Č.J.: P13-33840/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:

Klára Sekotová
235 011 268
  

V Praze   9.7.2019

Věc: Sdělení o odložení poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

Městská  část  Praha 13,  stavební  odbor  a  odbor  územního rozhodování  (dále  jen  „povinný 
subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ve věci žádosti  

dále  jen  „žadatel“),  o  informace,  která  byla 
doručena dne 3.7.2019 ve znění jejího doplnění ze dne 5.7.2019, 

odkládá částečně žádost

v rozsahu bodu 2 žádosti, podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

Odůvodnění: 

Povinný subjekt obdržel dne 3.7.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací s tím, že dne 5.7.2019 
bylo povinnému subjektu doručeno doplnění této žádosti. 

V bodě 2 žádosti žádáte o sdělení, která správní řízení a úřední úkony Magistrátu hl.m.Prahy se 
týkaly  domu v ul.  

Dle  ustanovení  §  2  odst.  1  citovaného  zákona,  jsou  povinné  subjekty  povinny  poskytovat 
informace  vztahující  se  k jejich  působnosti.  Vzhledem  k tomu,  že  Vaše  žádost  se  vztahuje 
k poskytnutí  informací  o  řízeních  vedených  Magistrátem  hlavního  města  Prahy,  nenáleží 
vyřízení této žádosti do působnosti povinného orgánu.

Z tohoto důvodu povinný subjekt Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c) 
citovaného zákona v rozsahu bodu 2 žádosti odkládá. 

Poučení o opravných prostředcích: 

Pokud  s uvedeným  způsobem  vyřízení  žádosti  nesouhlasíte,  můžete  na  postup  povinného 
subjektu  podat  stížnost  dle  §  16a  citovaného  zákona,  a  to  u  povinného  subjektu   



ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Magistrát 
hlavního města Prahy. 

Ing. Tomáš Círus
Vedoucí odboru stavebního

 

Obdrží:























 
 

 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 

 
  S luneční  náměstí  2580/13,  158  00   P raha 5   

 
SPIS. ZN.: STAV 34042/2019/Sek 
Č.J.: P13-34043/2019 

 
 

VYŘIZUJE: 
TEL.: 

Klára Sekotová 
235 011 268 

 
 
 

V Praze   10.7.2019 
 
 
 
 
 

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 

 

 
 

Městská část Praha 13, stavební odbor a odbor územního rozhodování (dále jen „povinný subjekt“), 
jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon“), ve věci žádosti  

 (dále jen „žadatel“), o informace, která byla doručena dne 3.7.2019 ve znění 
jejího doplnění ze dne 5.7.2019, žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
tyto informace: 

 
K bodu 1 žádosti: 

 
Ve vztahu k domu v ul.  

byly vydány následující rozhodnutí a jiné úkony stavebního 
úřadu: 

� spis.zn.: VYS 25763/2016 - souhlas s provedením ohlášené stavby, viz příloha č.1. Dne 6.2.2017 
stavebník oznámil užívání stavby. 

� spis.zn.:  VYS  61544/2018/Ho  –  společné  povolení  pro  stavbu  vrtané  studny  a  povolení 
k nakládání, viz příloha č.2 

 
Bod 2 žádosti byl vyřízen samostatným úkonem. Zároveň s poskytnutím uvedených informací je žadateli 
doručováno sdělení o odložení části žádosti. 

 
K bodu 3 žádosti 

 
Bod 3 Vaší žádosti není svým obsahem žádostí o informace dle citovaného zákona, ale žádostí o 
nahlížení do spisu. 

 
V souladu s ust. § 38 odst. 1 zák.č.: 500/2004 Sb., správní řád, mají právo nahlížet do spisu účastníci a 
jejich zástupci, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán 
umožní na základě druhého odstavce citovaného ustanovení nahlédnout do spisu jen tehdy, prokáží-li 
právní zájem nebo jiný vážný důvod a současně nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, 
popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. 

 
Ve své žádosti uvádíte, že o nahlížení do spisů žádáte z toho důvodu, že jste měli předchozí problémy 
s vlastníky předmětných nemovitých věcí v místě jejich předchozího bydliště. Z uvedeného důvodu 
žádáte o informace v rámci generální prevence tak, jak je upravena v ust. § 2900 zák.č.: 86/2012 Sb., 
občanského  zákoníku.  Princip  generální  prevence  je  založen  na  předpokladu,  že  každý  je  povinen 
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zachovávat takový stupeň pozornosti, který lze po něm vhledem ke konkrétní časové a místní situaci 
rozumně požadovat a který je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku újmy na 
životě, zdraví či majetku. Platí však, že toto ustanovení neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu 
možný vznik škody, a tedy že generální prevenční povinnost není bezbřehá. 

 
Skutečnost, že jste s  

spisů. Nahlížení do již pravomocně ukončených 
správních řízení, na základě kterých již byly v minulosti realizovány konkrétní stavební záměry, není 
možné z Vaší strany ani považovat za stupeň pozornosti, který lze vzhledem ke konkrétní časové a místní 
situaci rozumně požadovat a který je způsobilý zabránit či omezit riziko vzniku újmy na životě, zdraví či 
majetku. 

 
Svoji žádost jste doplnil dne 5.7.2019 o žádost o poskytnutí kopií předmětných rozhodnutí a jiných 
úkonů. Z tohoto důvodu Vám tyto kopie zasíláme přílohou. 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
Vedoucí odboru stavebního 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdrží: 
1.  

 
 
 
 
 
 

Přílohy:   priloha_c_1_souhlas.pdf 
priloha_c_2_rozhodnuti.pdf 
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