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 Odpověď   
 

Rozhodnutí 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

11.11.2019 žádost žadatele………………………………….. o poskytnutí informace podle InfZ týkající se 

poskytnutí následující informace: „..v jaké fázi je projekt autobusového nádraží v Šumperku a zda 

se nyní nebo později může zapojit dotčená veřejnost např. do stavebního řízení atp., stavební 

povolení a územní rozhodnutí k tomuto projektu i s přílohami a případnými aktualizacemi podoby 

projektu, pokud k nim došlo po vydání stavebního povolení nebo územního rozhodnutí i spolu 

s rozhodnutím, se kterým došlo ke schválení případné aktualizace…“    

 

Výše uvedená žádost se částečně odmítá,  

a to v části osobních údajů třetích osob, které jsou uvedeny v požadovaném stavebním povolení a 

územním rozhodnutí a v části poskytnutí kopie projektové dokumentace, jež je nedílnou součástí 

požadovaného stavebního povolení. 

 

Odůvodnění: 

podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a Infz a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení 

GDPR“), se žádost žadatele částečně odmítá tak, že v kopii požadovaného stavebního povolení a 

územního rozhodnutí (zasílaných žadateli současně s tímto rozhodnutím) nebudou poskytnuty 

osobní údaje účastníků řízení a třetích osob. Podle § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt 

žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

případně o odmítnutí části žádosti“. Smyslem poskytování informací v režimu InfZ je realizace 

základního lidského práva, práva na informace, ať již je jejím motivem kontrola věcí veřejných, 

chod veřejné správy, obstarávání si informací za účelem dalšího, např. podnikatelského využití. 
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Povinný subjekt musí zkoumat neexistují-li v daném případě okolnosti vylučující poskytnutí 

informací. V daném případě povinný subjekt vyhodnotil, že je důvod neposkytnout požadovanou 

informaci v části osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textech 

požadovaných dokumentů. Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré 

informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, 

zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 

ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“. Podle § 4 odst. 2 nařízení 

GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji 

nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných 

postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení 

nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 

zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“  

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na 

poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů účastníků řízení, 

popř. třetích osob obsažených v textu požadovaného dokumentu, test proporcionality, pomocí 

kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na zveřejnění požadované informace s důvody, 

které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt považuje žadatelův 

požadavek za jeho osobní zájem. K této úvaze dospěl ze žádosti žadatele. Žadatel v daném 

případě v žádosti neuvedl žádný důvod pro podání žádosti ani to, že se požadovaná informace 

týká veřejného zájmu, či zda chce přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, či zda plní úkoly či 

poslání dozoru veřejnosti. Povinný subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané 

základní lidské právo, nikoli však jako neomezené právo člověka na uspokojení vlastní zvědavosti. 

Jednoznačně se tedy jedná o osobní zájem žadatele a nelze jeho žádost považovat za žádost 

týkající se veřejného zájmu, která by mohla přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu. Další 

skutečností, kterou povinný subjekt vzal v úvahu, zda poskytnout požadovanou informaci v části 

osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob obsažených v textech požadovaných 

dokumentů je ta, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textech 

požadovaných dokumentů, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani 

další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné 

odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a InfZ. Povinný subjekt proto 

při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace evidované pod č.j. MUSP 

116648/2019 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. 

třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 

odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně 

neomezil obsah poskytované informace. S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl 

výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních 

údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených v textech požadovaných dokumentů v 

souladu s § 8a InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítl a žadateli zasílá pouze 

anonymizované kopie požadovaných dokumentů v elektronické podobě. 

Projektová dokumentace naplňuje znaky autorského díla. Právo autorské k dílu vzniká 

okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě (dle § 9 odst. 1 zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském), autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla (§ 11 

odst. 1 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském). Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 
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11 odst. 2 písm. c) InfZ neposkytne požadované informace. Autorské právo k projektové 

dokumentaci pro záměr ke stavbě autobusového nádraží mají oprávnění projektanti: Ing. Luděk 

Cekr, CEKR CZ s.r.o., se sídlem Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČO: 278 21 251, Ing. Roman 

Bezděk, IČO: 66948517 (slaboproudé rozvody), Sitel, spol. s.r.o., IČO: 44797320 (datové 

rozvody) a Ing. Tomáš Nedoma, IČO: 65129172 (VO a NN pro stavební povolení).  

 

V souvislosti s poskytnutím této informace řeší povinný subjekt vztah k úpravě nahlížení do spisu 

v § 38 správního řádu, která je komplexní zvláštní úpravou ve smyslu § 2 odst. 3 správního řádu 

a v takové případě musí neúčastník správního řízení prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod, 

neboť požaduje pořízení kopie celé projektové dokumentace, jež je nedílnou součástí 

požadovaného stavebního povolení. Zvláštní důvod pro neposkytnutí informace je § 168 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je třeba respektovat specifické podmínky, z nichž je 

informace žádána a omezení vyplývající z jednotlivých právních úprav. Dle rozsudku Nejvyššího 

správního soudu ze dne 13.12.2006, č-j- 5 As 3/2006-70, podle něhož na poskytnutí informací 

povinnými subjektu z jejich působnosti v oblasti územního plánování a stavebního řádu se 

vztahuje beze zbytku jak právní úprava obsažená v InfZ, tak úprava obsažená ve správním řádu či 

stavebním zákoně. Podle §168 odst. 2 stavebního zákona kopii dokumentace povinný subjekt 

poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas 

vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Důvodem pro neposkytnutí informace je chybějící 

souhlas vlastníka stavby, nebo jejího pořizovatele s odkazem na judikaturu čj – 30 A 38/2012 

(Rozsudek krajského soudu v Plzni, ze dne 29.04.2014), která konstatuje, že při poskytování 

určitých informací formou nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a dokumentace staveb 

je tedy třeba respektovat specifické podmínky, za nichž je informace žádána a omezení vyplývající 

z jednotlivých právních úprav. Onou specifickou podmínkou, resp. omezující právní úpravou je 

v tomto případě ustanovení §168 odst. 2 věty druhé stavebního zákona, podle kterého kopii 

dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo 

dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.  

 

V ostatních bodech žádosti se vyhovuje.  

 

Povinný subjekt sděluje následující: na projekt bylo vydáno stavební povolení a byla odevzdána 

prováděcí dokumentace. Na základě této dokumentace byl vybrán zhotovitel, v této fázi tak 

zapojení veřejnosti již není možné. Na základě usnesení zastupitelstva č. 346/19 ze dne 

31.10.219 „Přestupní terminál Šumperk – změna a doplnění akce“   byla zahájena aktualizace 

projektu. Na základě výše uvedeného usnesení konstrukce přístřešků pro autobusová stání a 

zastávka MHD budou změněny tak, aby umožňovaly realizaci tzv. zelených střech. 

 

Součástí tohoto rozhodnutí jsou kopie: 

1. Stavební povolení – přestupní terminál Šumperk (10 stran) 

2. Územní rozhodnutí – přestupní terminál Šumperk (18 stran) 

3. Příloha k územnímu rozhodnutí – koordinační situační výkres (1 strana) 
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4. Stavební povolení – přístřešky přestupní terminál Šumperk (6 stran) 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace je možné podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 

podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 

 

 

Ing. Pavel Volf 

Vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánovaní a investic 

Městský úřad Šumperk  
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