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V Mníšku pod Brdy dne 31. 5. 2021 

 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů tento záznam o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 14. 5. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu odboru. Žádost obsahovala níže uvedený 
dotaz.  

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly požadované informace v zákonné lhůtě poskytnuty: 

 
Dne 14. 5. 2021 obdržel Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, žádost 
společnosti ATELIER HESTIA s.r.o., IČO 28371232, Kozohorská č. p. 354, 262 03 Nový 
Knín, zastoupené ***, advokátem, *** (doručenou z datové schránky nepodnikající 
fyzické osoby ***), v níž se žadatel domáhá poskytnutí informace (cit.): 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.,  
 
Podle § 2 odst. 4 InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Žadatel požaduje vytvoření 
seznamu informací za více jak 8 let, kterým ovšem povinný subjekt nedisponuje a 
podle žádného právního předpisu disponovat nemusí. Poskytnutí požadovaných 
informací by tak představovalo ruční vyhledávání v tisících spisech (dohledávání 
projektů a opisování jejich zpracovatelů), neboť ani v elektronické spisové službě není 
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zaznamenáváno, kým je projekt žadatele zpracován. Požadavek žadatele tak 
představuje vytváření nových informací, což je dle § 2 odst. 4 InfZ z režimu citovaného 
zákona vyloučeno. Podle § 15 odst. 1 InfZ platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť 
i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
Na základě těchto skutečností povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se může žadatel podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení podáním u povinného subjektu. Odvolání bude postoupeno 
Krajskému úřadu Středočeského krajek rozhodnutí. 
 
 
Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 

 


