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Dobrý den, 

žádám o poskytnutí informace podle zákona 106/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně 
žádám o informace k projektu Nové Lauby: 

- žádám o zaslání kopie ÚR ke stavbě Nové Lauby, 

žádám o sdělení, zda v dokumentaci pro ÚR Nové Lauby se vyskytují i jednotky s nedostatečnými 
hodnotami proslunění podmíněné pro bytové jednotky v domech, 

- pokud existuje, tak žádám o zaslání kopie udělení výjimky k neprosluněných bytů v domě, že mohou být 
užívány jako byty. 

Kopie bych prosila naskenovat a zaslat elektronicky na mou emailovou adresu. 

Děkuji předem za vyřízení. 

S pozdravem 
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Magistrát města Ostravy 
odbor územního plänování a stavebního řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
G, j.: SMO/06670.8I22/t7PaSŘ/
Sp. zn.; S~SMO/Q40674/22/úPaSŘ 

Vyřizuje: 
Telefon: 

. 
E•ma'11. 

Datum: 03. února 2022 

Vypraveno: 03. února 2022' 

Poskytnuti informace podlep zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Magistrát města Ostravy (dále jen ,,povinný subjekt') obdržel dne 19.01.2022 prostřednictvím veřejné 
datové sítě na elektronickou adresu žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 106/1999 Sb.«), kterou 
žadatel  (dále jen „žadatel"), požádal 
o poskytnutí informací k projektu Nové Lauby — zaslání kopie územního rozhodnutí ke stavbě Nové Lauby; 
sdělení, zda se v dokumentaci pro územní rozhodnutí vyskytují i jednotky s nedostatečnými hodnotami 
prosluněni podmíněné pro bytové jednotky v domech zaslání kopie udělení výjimky k neprosluněným 
bytům v domě, že mohou být užívány jako byty, pokud taková výjimka existuje. 

Povinný subjekt poskytuje žadateli následujíc informace: 

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, jalo příslušný stavební úřad, 

v souvislosti se stavebním záměrem „Blok Nové Lauby" vydal dne 21.0 1.2019 pod Č.j. SMO/03 8647/ 
19lUHAaSŘ/ rozhodnutí Č. 1/2019, kterým byla povolena výjimka z požadavku ust. § 13 odst. 2 
vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 
nabylo právní moci 07.02.2019. Dále stavební úřad vydal dne 09.05.2019 pod e.j. SMO/27975a/ 
19/UTAaSR/  územní rozhodnutí č. 35/2019, kterým byla umístěna. stavba „Blok Nové Lauby". Uzemní 
rozhodnutí nabylo právní moci 11.06.2019. 

Výše uvedená rozhodnutí povinný subjekt poskytuje žadateli ve formě kopií se znečitelněnými osobními 
údaji fyzických osob a bez výkresových příloh. Informace o jednotkách s nedostatečnými hodnotami 

proslunění jsou součástí poskytnutého rozhodnutím č. 1/20190 povolení výjimky. 

Část žádosti o poskytnutí informace, a to v rozsahu týkajícím se poskytnutí osobních údajů a poskytnutí 

kopií výkresových příloh z požadovaných rozhodnuti stavebního uřadu,yovmný subjekt v souladu s ust. § 15 

odst. 1 zákona č. 10611999 Sb rozhodnutím čj. SMO/064393/22/UPaSR/ ze dne 03 022022 odmítnul. 

Příloha: 
rozhodnutí č. 1/2019, uzemní rozhodnutí č. 35/2019 (obě anonyrnizované, bez výkresových příloh) 
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Magistrát města Ostravy 
Odbor územního plánováni a stavebního řádu 

Vaše značka: 
Ze dne: . . 
~. ~.. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon 
E-mail: 

Datum: 

Vypraveno: 

SMO/0643 93I22/CJPaSkí
S-SMO/040674/22/ÚUPaSŘ 

3. února 2022 

03. února 2022 

, 
ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 
Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního 'lřádu (dále též „magistrát" nebo „povinný 
subjekt«), za použití ust. § 15 odst. 1 zákona Č. 106//999 Sb:, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „IatZ" ), 

rozhodl o žádosti  (dále též „žadatelka") o informace ve smyslu InfZ podané k Magistrátu 
města Ostravy dne 19.01.2022 na elektronickou adresu prostřednictvím veřejné datové sítě, kterou se 
žadatelka domáhala poskytnutí informací k „projektu Nové Lauby", konkřétnč zaslání kopie územního 
rozhodnutí ke stavbě Nové Lauby; sdělení, zda se v dokumentaci pro územní rozhodnutí vyskytují i jednotky 
s nedostatečnými hodnotami proslunění podmíněné pro bytové jednotky v domech; zasláni kopie udělení 
výjimky k neprosluněným bytím v domě, že mohou být užívány jako byty, pokud taková výjimka existuje, 
takto: 

Žádost se částečné odmítá v následujícím rozsahu 
- poskytnutá kopie rozhodnuti L: 1/201.9 o výjimce z § 13 odst. 2 vykl. Č . 268/2009 Sb., o obecných 

požadavcích na stavby, ve zněni` pozdějších předpisů, a kopie územního rozhodnutí č. 35/2019 nebude 
obsahovat osobní údaje účastnků řizení a dalších v textu uvedených osob. 
Nebudou poskytnuty kopie výkresu, které tvoří přílohu územního rozhodnutí č. 35/20.19 a rozhodnuti 

. Č. 1/2019 o výjimce. 

Označení účastníka řízení dle § 27 odst. 1 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Odůvodnění: 

Magistrát města Ostravy obdržel dne 19.0 1.2022 prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu 
žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č 106/1.999 Sb., kterou se žadatelka 

domáhá poskytnutí[ informaci k „projektu Nové Lauby" 
— zaslání kopie územního rozhodnutí ke stavbě Nové Lauby sděleni, zda se v dokumentaci pro územní 
rozhodnutí vyskytují i jednotky s nedostatečnými hodnotami proslunění podmíněné pro bytové jednotky 
v domech; zaslání kopie udělení výjimky k neprosluněným bytům v domě, že mohou být užívány jako byty, 
pokud taková výjimka existuje. 

Magistrát města Ostravy (tehdy útvar hlavního architekta a stavebního řádu), jako příslušný stavební úřad, 
pro stavební záměr „Blok Novm Lauby" vydal dne 21.01.2019 pod Č.j. SMO/03 8647/ 19/UHAaSŘ/
rozhodnutí Č. 1/2019, kterým byla povolena výjimka z požadavku ust. § 13 odst. 2 vyhlášky e. 268/200.9 Sb., 
o technických požadavcích: na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnuti nabylo právní moci 
07.02.2019. Dále stavební úřad vydal dne 09.05.2019 pod č.j. SMO/279750/19/ÚHAaSň1 územní 
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Č: j.: SMO/084393122/ÚPaSŘ

rozhodnutí Č. 35/20 19,  kterým byla umístěna stavba „Blok Nové Lauby". Územní rozhodnutí nabylo právní 

moci 11.06.2019. 

Na žádost magistrát reagoval pod č.j. SMo/0667o8/22tLJPaSŘ/ poskytnutím informací ve formě kopií 

rozhodnutí Č. 1/2019 o výjimce a územního rozhodnutí Č. 35/20 19  se znečitelněnými osobními údaji 

fyzických osob a bez výkresových příloh. Informace o jednotkách s nedostatečnými hodnotami proslunění 

jsou součástí poskytnutého rozhodnutím Č. 1/2019 o výjimce. Tímto bylo žádosti o informace zčásti 

vyhověno. 

Obě výše uvedená rozhodnutí, vztahující se ke stavebnímu záměru „Blok Nové Lauby", obsahují osobní 

údaje fyzických osob, jejichž poskytování omezuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

a související nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 20: 6/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95146/ES 

(obecně nařízení o ochraně osobních údajů). Jelikož magistrát nedisponuje souhlasem fyzických osob 

(subjektů údajů), k tomu, aby jejich osobní údaje uvedené v textu předmětných správních rozhodnutí byly 

poskytovány jiným  osobám, nezbylo, než aby magistrát podanou žádost o informace částečně odmítnul 

a poskytl žadatelce pouze anonymizované kopie rozhodnutí č 1/201.9 a územního rozhodnutí Č. 35/2019, 

bez uvedení osobních údajů fyzických osob. 

S ohledem na ust. § 12 zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt uvádí, že pořizování 

rozmnoženin díla nebo jeho části a rozšiřování rozmnoženin díla lze provést pouze se souhlasem autora. 

Rozhodnutí Č. 1/2019 o výjimce a uzemní rozhodnutí Č. 3512019, jejichž poskytnutí se žadatelka o informace 

domáhá, obsahují jako nedílnou přílohu vybrané výkresy z dokumentace: pro vydání územního rozhodnutí, 
která je autorským dílem. Povinný subjekt se proto prostřednictvím veřejné datové sítě obrátil na Ing. arch. 

 jakožto autora dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Blok Nové. 
Lauby", aby povinnému subjektu udělil oprávnění k výkonu práva dílo užít k poskytnutí informace dle InfZ 
Uvedený autor v odpovědi ze dne 02.02.2022 vyjádřil nesouhlas s pořízením a poskytnutím kopií díla. 

Na základě výše uvedených skutečnosti povinný subjekt v souladu $ ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl 
o odmítnutí části žádosti, a to jak v rozsahu týkajícím se poskytnutí osobních údajů, tak i poskytnutí kopií. 
výkresových příloh požadovaných rozhodnutí stavebního úřadu. 

Podle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést 
jména a příjmení všech účastníků. Povinný subjekt uvádí, že účastníkem je v tomto případě pouze žadatel., 
neboť rozhodnutím o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace nemohou být jiné osoby přímo dotčeny 
ve svých právech. 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává 
u Magistrátu města Ostravy, přičemž odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v§ 37 odst. 2sprá.vního řádu a musí obsahovat údaje o torn, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, vjakém rozsahu ho napadá a v čem -je spatřován rozpor s právními předpisy J P p ~ p P p y 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnutí 
je nepřípustné. 
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