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V Mníšku pod Brdy dne 12. 11. 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. 10. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu odboru. Žádost obsahovala níže uvedené 
dotazy.  

 

Způsob vyřízení: 

Bylo vydáno následující rozhodnutí.  

 

Rozhodnutí  

Výroková část: 

Dne 14.10.2021 podal                                                                                         , u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. na 
pozemku číslo parcelní 139/155 v katastrálním území Trnová u Jíloviště. (cit.):  

 

1) Jaké jsou možnosti výstavby nemovitosti na pozemku pare. č. 139/155, 
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha- západ, na LV. č. 841, vedeném 
pro katastrální území Trnová u Jíloviště (dále jen „Pozemek“)? 

2) Pokud není možná výstavba jakékoliv nemovitosti na Pozemku, z jakého 
důvodu nebyla zastavena a/nebo jinak procesně ukončena žádost o povolení 
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na stavbu rodinného domu s kosmetickým salonem ze dne 27.2.2019, kterou 
podali tehdejší vlastníci pozemku (dále jen „Žadatelé“) před zpětvzetím žádosti 
Žadatelů? 

 

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako 
povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)   

 
r o z h o d l 

 
ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou 
podal                                                         , dne 14.10.2021 podle ustanovení § 15 odst. 1, 
§ 2 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 4 InfZ, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů, 
 

takto: 
 
žádost o poskytnutí informací ve smyslu InfZ, kterou podal žadatel u zdejšího 
stavebního úřadu, se 
 
 
 

odmítá, 
 

s tím, že Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad odmítá poskytnutí informací: 
„Jaké jsou možnosti výstavby nemovitosti na pozemku pare. č. 139/155, zapsaného 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha- západ, na LV. č. 841, vedeném pro katastrální území 
Trnová u Jíloviště (dále jen „Pozemek“)? Pokud není možná výstavba jakékoliv 
nemovitosti na Pozemku, z jakého důvodu nebyla zastavena a/nebo jinak procesně 
ukončena žádost o povolení na stavbu rodinného domu s kosmetickým salonem ze 
dne 27.2.2019, kterou podal tehdejší vlastník Pozemku,                         , a paní 
………………………………, oba bytem 156 00 Praha 516, (dále jen „Žadatelé“) před zpětvzetím 
žádosti Žadatelů?“ jelikož se jedná o informace o vyřízení žádosti včetně náležitostí, 
jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a zároveň se jedná o 
poskytnutí informací a dotazů na názory, budoucí rozhodnutí anebo vytváření nových 
informací. 



 

Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

 
 
 

Telefon: 318 541 911 

E-mail: mesto@mnisek.cz  
www.mnisek.cz IČ: 00242748 

ID datové schránky: 96ebwrs 
 

  
 

Odůvodnění: 

Dne 14.10.2021 obdržel Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, žádost 

                                                          , u zdejšího stavebního úřadu žádost o žádost o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. na pozemku číslo parcelní 139/155 v katastrálním území 
Trnová u Jíloviště, v níž se žadatel domáhá poskytnutí informace (cit.):  
„Jaké jsou možnosti výstavby nemovitosti na pozemku pare. č. 139/155, zapsaného v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha- západ, na LV. č. 841, vedeném pro katastrální území Trnová u Jíloviště 
(dále jen „Pozemek“)?  

Pokud není možná výstavba jakékoliv nemovitosti na Pozemku, z jakého důvodu nebyla 
zastavena a/nebo jinak procesně ukončena žádost o povolení na stavbu rodinného domu s 
kosmetickým salonem ze dne 27.2.2019, kterou podal tehdejší vlastník Pozemku, 

 pan                    , nar., a paní                , nar             ., oba bytem, 156 00 Praha 516, (dále jen 
„Žadatelé“) před zpětvzetím žádosti Žadatelů?“ 

Podle § 2 odst. 3 InfZ platí, že zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích 
vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje 
jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, 
lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.  

Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. 

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.  

Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, dospěl k názoru, že žádost o poskytnutí 
informace, se týká vyřízení žádosti včetně náležitostí, které upravuje zvláštní právní předpis, 
v tomto případě zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, proto se na tento typ informace nevztahuje zákon o svobodném přístupu 
k informacím. Současně se může jednat o dotaz na názor a v tom případě se netýká 
povinnosti poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z těchto 
důvodů byla žádost odmítnuta. 

Na základě těchto skutečností povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  

 
 
Žádost vyřizoval/a: Ing. Gabriela Preissová, odborná referentka stavebního úřadu 


