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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí 
 
 

R o z h o d n u t í  
 
Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) obdržel dne 20. 3. 2017 žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, od žadatele dále 
jen „žadatel“). Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací k akci Zateplení obvodového 
pláště objektu ABS Braník. Žádost byla zaevidována pod č.j. ABS 2351/2017 R. 
 
Archiv se zabýval žádostí žadatele jak po formální, tak po obsahové stránce. V souladu s ust. 
§ 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje následující informace. 
 
A/ Žadatel pod bodem 1/ požaduje: Poskytnutí informace o stavebním řízení na akci 

„Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“. Zejména žádost o stavební povolení či 
ohlášení stavby, včetně příloh. Veškerou komunikaci s příslušným stavebním úřadem. 

Rozhodnutí o stavebním povolení či ohlášení, popř. nahlášení změny díla. 

 
K tomu povinný subjekt uvádí, že požadované dokumenty byly žadateli předány spolu se 
staveništěm před zahájením této stavby. Protokolárně převzal žadatel prostřednictvím svého 
oprávněného zástupce pro věci technické, jak vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo mezi 
žadatelem a povinným subjektem, projektovou dokumentaci – paré č. 4, rozhodnutí ŽP a D 
č.j. P4/92150/16/OŽPAD/PVLADIR 166/16 ze dne 18. 7. 2016 a dále stavební povolení č.j. 
P4/066422/15/OST/Luma ze dne 10. 5. 2016. Převzetí těchto dokumentů oprávněný zástupce 
žadatele stvrdil svým podpisem v Zápisu o předání a převzetí staveniště nebo jeho části. 
Žádost o stavební povolení (nešlo o ohlášení stavby) je přílohou č. 1 tohoto dopisu; přílohami 
žádosti o povolení stavby byly doklad prokazující vlastnické právo k pozemku – tento 
dokument je součástí projektové dokumentace, plná moc zmocnitele (příloha č. 2 tohoto 
dopisu), plán kontrolních prohlídek stavby (příloha č. 3 tohoto dopisu), projektová 
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dokumentace – viz výše. Komunikace s příslušným stavebním úřadem neproběhla, ke změně 
díla nedošlo, tudíž nebylo třeba nahlášení.  
 
Pokud na této části informace žadatel bude trvat, ačkoliv požadované dokumenty dle textu od 
povinného subjektu prokazatelně převzal, bude mu poskytnuta za předpokladu, že předem 
uhradí náklady spojené s pořízením kopií. Podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, 
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 
a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je dostupný na 
internetových stránkách Archivu.  
 
B/ Žadatel pod bodem 3/ požaduje: Poskytnutí informace k akci „Zateplení obvodového pláště 
objektu ABS Braník“, zejména do dnešního dne vyplacené peněžní částky dle fakturace při 
výkonu TDI a dalších odborných posudků. 
 
Vyplacená částka ke dni podání žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, činí 277.707,- Kč. 
 
C/ Žadatel pod bodem 2/ požaduje: Poskytnutí informace k akci „Zateplení obvodového pláště 
objektu ABS Braník“. Jedná se o odborný posudek Ing. Bukovského, který byl vyhotoven na 

základě objednávky, včetně snímků termovizní kamery. 

 
Archiv bezpečnostních složek jako orgán prvního stupně místně a věcně příslušný rozhodl 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto: 
 
 

Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. 
 

Odůvodnění: 
 
Žadatel požadoval poskytnutí informací, a to odborného posudku Ing. Bukovského, včetně 
snímků termovizní kamery. Této části žádosti se nevyhovuje, a to z důvodu ochrany 
obchodního tajemství podle § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení nadřízenému orgánu 
prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal. 
 
 
 Mgr. Světlana Ptáčníková 
 ředitelka Archivu bezpečnostních složek 
       podepsáno elektronicky 
 
Přílohy:  
 

- Žádost o stavební povolení s přílohami 




