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Vydání stavebního povolení ke stavbě rodinných domů  
 
Žádost o informace: 
,,ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto 
žádám o poskytnutí informace o tom, pro které pozemky (označené parcelními čísly) 
na katastrálních územích ve vaší územní působnosti bylo vydáno v období 
01.01.2016 do 22.02.2018 stavební povolení ke stavbě rodinného domu, bytového 
domu či administrativní budovy. Ve smyslu § 17 ods. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
Žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.‘‘ 
 
Odpověď:  
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu (dále jen 
stavební úřad), jako správní orgán příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen InfZ), obdržel 
žádost o poskytnutí informace, kterou dne 26.02.2018 podala spol. Resident Control 
s.r.o. (dále jen žadatel) ve znění ,,pro které pozemky (označené parcelními čísly) na 
katastrálních územích  ve vaší územní působnosti bylo vydáno v období 01.01.2016 
do 22.02.2018 stavební povolení ke stavbě rodinného domu, bytového domu či 
administrativní budovy.‘‘ 
Stavební úřad po posouzení žádosti o poskytnutí informace podané žadatelem dne 
26.02.2018 rozhodl v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ, tak že žádost o poskytnutí 
informace ze dne 26.02.2018 odmítá. 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí stavebního úřadu: 
Resident Control s.r.o. 
Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 26.02.2018 žádost o poskytnutí informace, ve které požadoval 
zaslání informace ,,pro které pozemky (označené parcelními čísly) na katastrálních 
územích ve vaší územní působnosti bylo vydáno v období 01.01.2016 do 22.02.2018 
stavební povolení ke stavbě rodinného domu, bytového domu či administrativní 
budovy.‘‘ 
Dle § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů v platném znění (dále jen zákon), tento zákon v souladu s právem Evropské 
unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká Republika vázána, a k naplnění 
práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje 
práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se 
uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. 
Dle §4 písm. a) zákona je osobním údajem 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. Parcelní čísla jednotlivých 
pozemků jsou ve smyslu výše uvedené definice osobními údaji a z toho důvodu bylo 
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nutno v daném případě rozhodnout dle § 15 odst.1 InfZ o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace. 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li 
v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se 
domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 
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