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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: 20. 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 20.10.2021 podali                                                             , u zdejšího 
stavebního úřadu žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., v níž se žadatelé 
domáhají poskytnutí informace (cit.): „v jaké fázi se nachází řízení vedené pod sp.zn. 
795/2021, tj. řízení o odstranění nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21- 
795/2021-Hrš a žádost o rekolaudaci dotčené stavby na zařízení s hostinskou 
činností. Řízení o odstranění stavby bylo ze strany Stavebního úřadu přerušeno 
Usnesením č.j.: MmpB-SÚ/6151/21- 795/2021-Hrš: 1) Zda stavební úřad v uvedené 
věci eviduje vznesené připomínky a námitky občanů, které měly být dle sdělení 
starostky města Mníšek pod Brdy, paní Mgr. Davis, předány stavebnímu úřadu k 
posouzení stavu věci a jejich dalšímu využití v rámci platných právních předpisů. 2) 
Vzhledem k tomu, že se řadu měsíců nic neděje, zda je toto řízení i nadále vedeno na 
zdejším stavebním úřadu nebo byla věc postoupena jinému správnímu orgánu k 
vyřízení. 3) Pokud ve věci vede řízení místně příslušný Stavební úřad v Mníšku pod 
Brdy, jaké řízení je ve věci v současnosti vedeno a v jaké je fázi se toto řízení nachází. 
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4) Kdo je v současné době oprávněnou osobou s možností nahlížet do spisu, sp. zn. 
795/2010. 5) Zda je řízení o odstranění nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21-
795/2021-Hrš stále přerušeno a z jakého důvodu. Jakou stavební úřad v této věci 
stanovil stavebníkovi lhůtu. 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 
podali                                                                                                , dne 20.10.2021 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 podali                                                    , 
u zdejšího stavebního úřadu, se odmítá, s tím, že Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
stavební úřad odmítá poskytnutí informací: „v jaké fázi se nachází řízení vedené pod 
sp.zn. 795/2021, tj. řízení o odstranění nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21- 
795/2021-Hrš a žádost o rekolaudaci dotčené stavby na zařízení s hostinskou 
činností. Řízení o odstranění stavby bylo ze strany Stavebního úřadu přerušeno 
Usnesením č.j.: MmpB-SÚ/6151/21- 795/2021-Hrš: 1) Zda stavební úřad v uvedené 
věci eviduje vznesené připomínky a námitky občanů, které měly být dle sdělení 
starostky města Mníšek pod Brdy, paní Mgr. Davis, předány stavebnímu úřadu k 
posouzení stavu věci a jejich dalšímu využití v rámci platných právních předpisů. 2) 
Vzhledem k tomu, že se řadu měsíců nic neděje, zda je toto řízení i nadále vedeno na 
zdejším stavebním úřadu nebo byla věc postoupena jinému správnímu orgánu k 
vyřízení. 3) Pokud ve věci vede řízení místně příslušný Stavební úřad v Mníšku pod 
Brdy, jaké řízení je ve věci v současnosti vedeno a v jaké je fázi se toto řízení nachází. 
4) Kdo je v současné době oprávněnou osobou s možností nahlížet do spisu, sp. zn. 
795/2010. 5) Zda je řízení o odstranění nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21-
795/2021-Hrš stále přerušeno a z jakého důvodu. Jakou stavební úřad v této věci 
stanovil stavebníkovi lhůtu, jelikož se jedná o informace 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 na budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací.  
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Odůvodnění:  
Dne 20.10.2021 podali                                                                            , u zdejšího stavebního 
úřadu žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., v níž se žadatelé domáhají 
poskytnutí informace (cit.): „v jaké fázi se nachází řízení vedené pod sp.zn. 795/2021, 
tj. řízení o odstranění nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21- 795/2021-Hrš a 
žádost o rekolaudaci dotčené stavby na zařízení s hostinskou činností. Řízení o 
odstranění stavby bylo ze strany Stavebního úřadu přerušeno Usnesením č.j.: MmpB-
SÚ/6151/21- 795/2021-Hrš: 1) Zda stavební úřad v uvedené věci eviduje vznesené 
připomínky a námitky občanů, které měly být dle sdělení starostky města Mníšek pod 
Brdy, paní Mgr. Davis, předány stavebnímu úřadu k posouzení stavu věci a jejich 
dalšímu využití v rámci platných právních předpisů. 2) Vzhledem k tomu, že se řadu 
měsíců nic neděje, zda je toto řízení i nadále vedeno na zdejším stavebním úřadu nebo 
byla věc postoupena jinému správnímu orgánu k vyřízení. 3) Pokud ve věci vede řízení 
místně příslušný Stavební úřad v Mníšku pod Brdy, jaké řízení je ve věci v současnosti 
vedeno a v jaké je fázi se toto řízení nachází. 4) Kdo je v současné době oprávněnou 
osobou s možností nahlížet do spisu, sp. zn. 795/2010. 5) Zda je řízení o odstranění 
nepovolené stavby č.j.: MmpB-SÚ/6140/21-795/2021-Hrš stále přerušeno a z jakého 
důvodu. Jakou stavební úřad v této věci stanovil stavebníkovi lhůtu. 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. Žadatelé o poskytnutí informací jsou účastníky řízení vedeného pod 
spisovou značkou 795/2021-Hrš a proto mohou uplatňoval svá práva v rámci tohoto 
řízení na základě stavebního zákona a správního řádu. Na základě těchto skutečností 
povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Žádost vyřizoval/a: Bc. Lenka Hršelová, vedoucí stavebního úřadu 


