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Poskytnutí informací ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – I/21/2014
Vážená paní doktorko,
k jednotlivým bodům Vámi podané žádosti o poskytnutí informace ze dne 20.3.2014
sděluji:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Viz Rozhodnutí.
První část - viz Rozhodnutí. K druhé části bodu – požadovaná vyjádření všech
dotčených orgánů, vlastníků pozemků a sousedních parcel, EIA a vyjádření
stavebního úřadu byla zaslána v elektronické podobě pomocí webové služby
Úschovna.cz.
Oznámení o zahájení územního řízení bylo zasláno v elektronické podobě pomocí
webové služby Úschovna.cz. Do dokumentace měla veřejnost možnost nahlédnout
v kanceláři Ing. Venglářové, Magistrát města Havířova – odbor stavební a silniční
správní úřad v úřední dny a to v období od 20.7.2012 do 8.8.2012.
První část - viz Rozhodnutí. K druhé části bodu – požadovaná vyjádření všech
dotčených orgánů, vlastníků pozemků a sousedních parcel, EIA a vyjádření
stavebního úřadu byla zaslána v elektronické podobě pomocí webové služby
Úschovna.cz.
Viz Rozhodnutí.
Viz Rozhodnutí.

Otisk úředního razítka
Ing. Zdeněk Osmanczyk, elektronicky podepsáno
primátor města
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Přílohy:
1. Rozhodnutí ze dne 10.4.2014, č.j. I/21/2014, 3 strany
2. Vyjádření všech dotčených orgánů, vlastníků pozemků a sousedních parcel, EIA a
vyjádření stavebního úřadu - Územní řízení, velikost souboru 121 MB
3. Oznámení o zahájení územního řízení, fotografie zveřejnění – velikost 1,76 MB
4. Vyjádření všech dotčených orgánů, vlastníků pozemků a sousedních parcel, EIA a
vyjádření stavebního úřadu - Stavební řízení, velikost souboru 10 MB
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Rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova (dále též povinný subjekt), jako věcně a
místně příslušný orgán podle § 15 odst. 1 a podle § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
rozhodl o odmítnutí části žádosti
o poskytnutí informace, kterou podal žadatel Česká komora architektů, se sídlem Josefská
34/6, 118 00 Praha 1, IČO: 45769371 zastoupena Mgr. JUDr. Vladimírou Těšitelovou,
ředitelkou Kanceláře ČKA dne 20.3.2014 a to v bodech – č. 1, první část č. 2, první část č. 4 a
č. 5 této žádosti.
Odůvodnění:
Dne 27.3.2014 doručila Česká komora architektů se sídlem Josefská 34/6, 118 00 Praha 1,
IČO: 45769371 zastoupena Mgr. JUDr. Vladimírou Těšitelovou, ředitelkou Kanceláře ČKA
(dále jen žadatel) žádost o poskytnutí informací o 6 bodech, adresovanou statutárnímu městu
Havířov k rukám primátora pana Ing. Zdeňka Osmanczyka (dále jen žádost).
U druhé části bodu č. 2, bodu č. 3 a druhé části bodu č. 4 bylo žádosti vyhověno a informace
byly poskytnuty v elektronické podobě – vzhledem k velkému objemu dat zasláno žadateli
pomocí webové služby Úschovna.cz.
U bodu č. 6 byla žádost odložena, neboť předmět žádosti se nevztahuje k působnosti
povinného subjektu.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí informací k bodu č. 1 žádosti „Dvě varianty výkresové
dokumentace Dopravní terminál Havířov – varianta, která počítá se zrušením podchodu a se
stavbou nadchodu a varianta, kde se počítá se stavbou zastřešení parkoviště. K oběma studiím
prosím přiložte kompletní technické a ekonomické zhodnocení“ a to z důvodu, že zmiňovanou
výkresovou dokumentaci nemá k dispozici – o rušení podchodu ani zastřešení parkoviště
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nebylo nikdy uvažováno. Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti o poskytnutí „výkresové
dokumentace pro stavbu nadchodu“ protože tato obsahuje autorská díla jednotlivých
architektů jakožto díla architektonická a jsou tedy chráněna autorským zákonem č.121/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
povinný subjekt neposkytne informaci, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob
k předmětu práva autorského. Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1991 Sb. tak
jasně zakazuje povinnému subjektu danou informaci poskytovat.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti v první části bodu č. 2, protože požadovaná
„dokumentace pro územní řízení Dopravní terminál Havířov“ obsahuje autorská díla
jednotlivých architektů jakožto díla architektonická a jsou tedy chráněna autorským zákonem
č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.
106/1999 Sb. povinný subjekt neposkytne informaci, pokud by tím byla porušena ochrana práv
třetích osob k předmětu práva autorského. Zákon o svobodném přístupu k informacím č.
106/1991 Sb. tak jasně zakazuje povinnému subjektu danou informaci poskytovat. Povinný
subjekt poskytl informace v rozsahu druhé části bodu č. 2 žádosti v elektronické podobě.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti v první části bodu č. 4, protože požadovaná
„kompletní dokumentace pro stavební řízení Dopravní terminál Havířov“ obsahuje autorská
díla jednotlivých architektů jakožto díla architektonická a jsou tedy chráněna autorským
zákonem č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt neposkytne informaci, pokud by tím byla porušena
ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Zákon o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1991 Sb. tak jasně zakazuje povinnému subjektu danou informaci
poskytovat. Povinný subjekt poskytl informace v rozsahu druhé části bodu č. 4 žádosti
v elektronické podobě.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti v bodu č. 5, protože požadovanou informaci
nemá povinný subjekt k dispozici. Vzhledem k tomu, že veřejnost nebyla účastníkem
stavebního řízení, nebyla informace o zahájení na úřední desce zveřejněna.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním
doručeným statutárnímu městu Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, kdy příslušným
odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo v čem je
spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež rozhodnutí předcházelo.
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Podle § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením
stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování
zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena. Pokud si
adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost k vyzvednutí
připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje
za doručenou posledním dnem této lhůty.
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