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R O Z H O D N U T Í 

 

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

svobodném přístupu k informacím“) ve věci žádosti ze dne 18.9.2019, o informace podle ustanovení zákona 

o svobodném přístupu k informacím, kterou podala Jana Šedová, nar. 03.12.1996, bytem Ke Zlatníkům 

336, 252 41  Dolní Břežany, rozhodl takto:   

Dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, se žádost o informace ze dne 18.9.2019, 

uvedená v bodě 7) 

o d m í t á. 

 

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

je Jana Šedová, nar. 03.12.1996, bytem Ke Zlatníkům 336, 252 41  Dolní Břežany.  

 

O d ů v o d n ě  n í : 

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, obdržel dne 18.9.2019 elektronické podání 

žádosti Jany Šedové (dále jen „žadatel“) o informace podle ustanovení zákona o svobodném přístupu 

k informacím, a to pro následující údaj v podání uvedený pod bodem 7) ve věci : 

 

poskytnutí kopie nájemní smlouvy / nájemních smluv, popř. jiného právního titulu, na jehož základě bylo 

Reklamní zařízení Kbelská umístěno na dotčeném pozemku, a to včetně všech případných dodatků, příloh 

a souvisejících dokumentů, které má Městská část Praha 9 k dispozici. 

 

K výše uvedenému požadavku odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9, konstatuje: 

K požadavku na zaslání kopie nájemní smlouvy, případně nájemních smluv, na jehož základě bylo 

reklamní zařízení Kbelská umístěno na dotčeném pozemku, které má Městská část k dispozici odbor 

výstavby a územního rozvoje sděluje, že  žádosti o poskytnutí požadované kopie nájemní smlouvy či smluv 

není možné vyhovět, neboť smlouva upravuje vztahy mezi smluvními stranami, jedná se o dvoustranný 

právní úkon, který není přístupný třetím osobám. S tímto požadavkem je zapotřebí se obrátit na jednu či 

druhou smluvní stranu. 

 

Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro postupy podle tohoto 

zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 

obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního. Žadatel v bodě 7) požaduje listinu (smlouvu), která upravuje vztahy mezi 

smluvními stranami a není přístupná třetím osobám. Z tohoto důvodu není možné v tomto bodě žádosti 

vyhovět. Na žádosti uvedené v bodě 1) až 6) odbor výstavby a územního rozvoje poskytl žadateli  informace 

samostatným opatřením odeslané dle požadavku žadatele e-mailem dne 4.10.2019. 
 

Na základě všech shora uvedených skutečností bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
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P o u č e n í  o  o d v o l á n í : 

Proti rozhodnutí povinného subjektu je možno dle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, podat 

odvolání, a to dle § 83 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád) do 15 dnů ode dne doručení, k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem 

Jungmannova  35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské 

části Prahy 9, se sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9. Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 

82 správního řádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Karel Horejš 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) 

Jana Šedová, Ke Zlatníkům č.p. 336, 252 41  Dolní Břežany 

  

Ostatní 

Městská část Praha 9, Odbor občansko správní, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00  Praha 9-Vysočany 

 

 

Co: spis, evidence 

 

 


