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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
rozhodl o žádosti
(dále jen
„žadatel“) doručené povinnému subjektu dne 31.7.2022, vedené pod č.j. MUCB 40396/2022,
takto:
žádost žadatele o poskytnutí informací se podle ustanovení § 15 odst. 1, v návaznosti na § 2 odst. 3 a § 11
odst. 2 písm. c) InfZ odmítá.
Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 31.7.2022 žádost žadatele
o poskytnutí informací podle InfZ v následujícím znění:
Dobrý den,
Žádám dle zákona č 106/1999 Sb. o zaslání kopie stavebního povolení k rekonstrukci komunikace v ulicích
Pokud stavební povolení neobsahuje řešení dopravní situace, žádám
dále o zaslání kopie řešení dopravní situace (vizuální část s označením dopravních značek v průběhu
stavby).
Prosím o zaslání dat na emailovou adresu
Moje údaje:
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Žádost žadatele o poskytnutí informací se podle ustanovení § 15 odst. 1, v návaznosti na § 2 odst. 3 a § 11
odst. 2 písm. c) InfZ odmítá.
Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákon 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.
Úpravu nahlížení do spisu obsaženou v § 38 správního řádu lze podřadit pod pojem „zvláštní zákon“ ve
smyslu § 2 odst. 3 InfZ. V případech, kdy je žádáno zpřístupnění celého spisu či podstatné části spisu
(potažmo poskytnutí kopie části spisu), je proto vyloučena aplikace InfZ, neboť tento postup je komplexně
upraven ve správním řádu. Z hlediska nahlížení do spisu je správní řád vůči zákonu o svobodném přístupu k
informacím lex specialis.
Informační zákon je obecným procesním nástrojem pro poskytování informací. Současně však platí jiné
zákony obsahující zvláštní ustanovení oproti informačnímu zákonu. Oním zvláštním zákonem je v dané věci
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Podle
ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud
žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, popř. souhlas vlastníka stavby, které se
dokumentace stavby či její části týká.
Projektová dokumentace je předmětem práva autorského, které chrání i informační zákon a připouští
omezení práva na informace. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. c/ InfZ pak vypovídá o tom, za jakých okolností
může být projektová dokumentace poskytnuta jakémukoliv žadateli podle InfZ.
Jelikož žadatel nepředložil souhlas vlastníka autorského práva k požadovaným dokumentům, konkrétně ke
stavebnímu povolení k rekonstrukci komunikace v ulicích Nad Lomem a Akátová v Doubravčicích a k
dokumentaci řešení dopravní situace (vizuální část s označením dopravních značek v průběhu stavby), tudíž
povinný subjekt nemůže poskytnout požadované informace, jelikož by tím porušil autorská práva, pod která
tyto dokumenty spadají.
Na základě těchto skutečností rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím Městského úřadu Český Brod.
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