
 

Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 
s t a v e b n í   ú ř a d 

Sp. zn.: 3130/19/SÚ/JR       V Sokolnicích dne 14.11.2019 
 
 
Oprávněná úřední osoba: 
Jana Robešová 
tel.: 515 553 841 
robesova@sokolnice.cz 
 

Vypraveno: 18.11.2019  

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad”), jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění obdržel dne 4.11.2019 žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.”), ve které pan Dušan Vykouřil, Nádraží 549, 664 59 Telnice,  (dále 
jen „žadatel”) žádá o poskytnutí níže uvedených informací:  
  

1) dle vašeho oznámení pod sp.zn. 2439/19/SÚ/JR, vypravena dne 27.9.2019 v bodě 4) a 5) byly 
stavebníkovi uděleny dvě pokuty. Prosím o sdělení, v jaké výši byly v jednotlivých bodech uděleny  
  
2) dle vašeho oznámení pod sp.zn. 2439/19/SÚ/JR, vypravena dne 27.9.2019 v bodě 6), je Řízení o 
dodatečném povolení stavby na pozemku 1498/22 KÚ Telnice u Brna přerušeno. Na naši žádost podanou 
dne 15.7.2019 o zařazení jako účastníků řízení ve věci nepovolené stavby prádelny jste nám odpověděli 
rovněž, že toto řízení bylo pozastaveno a to právě kvůli spuštění řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud 
je i toto aktuálně pozastaveno, prosím o sdělení, v jakém stavebním řízení se aktuálně tato nelegální stavba 
tedy nachází. Abychom se mohli přihlásit býti zařazeni mezi účastníky tohoto řízení. 
  
3) Na stavbě v minulém týdnu probíhaly další stavební práce a to konkrétně úpravy pláště budovy, z důvodu 
osazení dvou velkých okem do vyřezaných otvorů v obvodovém plášti budovy. Opět ve směru našich obydlí. 
Prosím o sdělení, zda na tuto stavební činnost bylo vydáno patřičné stavební povolení, nebo opět pan majitel 
jednal bez něj. A pokud tak jednal, prosím o okamžitou kontrolu prováděných stavebních prací a udělení 
další pokuty za porušování stavebního zákona. 

 
 
Stavební úřad tuto žádost posoudil dle § 8a a § 15 zákona č. 106/1999 Sb. a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 

rozhodl takto: 
 

Poskytnutí informace se v části obsahující osobní údaje o fyzické osobě odmítá. V ostatním se žádosti 
vyhovuje a požadované informace jsou poskytnuty v příloze.  
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O d ů v o d n ě n í:  

Dne 4.11.2019 obdržel stavební úřad, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 
Sb., ve které žadatel žádá o poskytnutí informace – mimo jiné o sdělení výše pokut uložených stavebníkovi 
za přestupky proti stavebnímu zákonu. 
Při posuzování žádosti vycházel stavební úřad z ustanovení § 8a odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, který uvádí že: informace, týkající se osobnosti, projevů 
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 
předpisy, upravujícími jejich ochranu.  
Tato ochrana je zakotvena v § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí, že: při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel 
dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a 
také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Co 
se pro účely tohoto zákona rozumí pod pojmem osobní údaj je uvedeno v ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které 
uvádí, že: osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 
zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

S ohledem na skutečnost, že výše uvedená informace obsahuje osobní údaje ustanovení § 4 písm. a) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které 
požívají ochrany dle tohoto zákona, rozhodl stavební úřad o částečném odmítnutí žádosti, jak je shora 
uvedeno.  

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou 
případů, kdy se žádost odloží.  
 
 
P o u č e n í: 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo 
nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím Obecního úřadu Sokolnice, stavebního úřadu Komenského 435, 664 
52 Sokolnice.  

 

 

 

 
Jana R o b e š o v á  

technik stavebního úřadu  
 

 
 

Obdrží do vlastních rukou: 
Dušan Vykouřil, Nádraží 549, 664 59 Telnice  

Dále obdrží: 
Stavební úřad 


