Mstský úad Strakonice
Odbor – stavební úad
Adresát: …
Naše znaka:
SZ-MUST/020110/2014/SÚ/jež
.j. MUST/020991/2014/SÚ/jež

Vyizuje:
Ing.Ježková 383 700 724

Datum:
16.4.2014

VYROZUMNÍ
Stavební úad Mstského úadu Strakonice, jako stavební úad píslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební
zákon"), a povinný dle § 2 zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, v platném znní,
poskytuje na základ Vaší žádosti, doruené správnímu orgánu dne 14.4.2014, následující informace:
Ve vci stavby ,,vedení 110 kV Putim – Strakonice, . stav. : 40330, SO 01“ , pro stavebníka Jihoeská
energetika, a.s., eské Budjovice, byla Mstským úadem Strakonice, odborem výstavby a ŽP, vydána
následující rozhodnutí:
1) rozhodnutí o umístní stavby ze dne 3.7.1996 pod zn. výst. 715/96/B, právní moci nabylo dne 12.8.1996
2) stavební povolení ze dne 12.2.1997 pod zn. výst. 3400/96/Fr, právní moci nabylo dne 4.4.1997
3) povolení zmny stavby ped jejím dokonením – prodloužení termínu k dokonení stavby ze dne 15.10.1998
pod zn. výst. 2533/98/Kr, právní moci nabylo dne 14.12.1998
4) povolení k pedasnému užívání ásti stavby, nového vedení 110 kV Putim - Strakonice, obj. SO 01
ze dne 30.11.1998 pod zn. výst. 3205/98/Kr, právní moci nabylo dne 30.12.1998
5) kolaudaní rozhodnutí ze dne 12.5.1999 pod zn. výst. 936/99/Kr, právní moci nabylo dne 7.6.1999
K poskytnutí dokument a podklad v dané vci stavební úad uvádí, že dle § 38 správního ádu mají právo
nahlížet do spisu, s nímž je spojeno právo init si výpisy a požadovat poízení kopie spisu nebo jeho ásti, jen
úastníci ízení a jejich zástupci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní
zájem nebo jiný vážný dvod a nebude-li tím porušeno právo nkterého z úastník, popípad dalších
dotených osob anebo veejný zájem.
Kopii dokumentace stavby stavební úad dle § 168 odst. 2 stavebního zákona poskytne, pokud žadatel pedloží
souhlas toho, kdo dokumentaci poídil, popípad souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.
V odvodnných pípadech lze usnesením odepít nahlížení do vybraných ástí dokumentace u staveb
dležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpenosti, popípad z dvod ochrany osob a jejich
majetku.

____________________
Ing. Jaromír Z e m a n
vedoucí stavebního úadu

otisk úedního razítka

Obdrží: …
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Mstský úad Strakonice
Odbor – stavební úad
Adresát:
…
Naše znaka:
SZ-MUST/026776/2014/SÚ/jež
.j. MUST/042094/2014/SÚ/jež

Vyizuje:
Ing.Ježková 383 700 724

Datum:
20.8.2014

SDLENÍ
Stavební úad Mstského úadu Strakonice, jako stavební úad píslušný podle § 13 odst. 1 písm.d)
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis (dále
jen "stavební zákon"), obdržel dne 11.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve vci stavby ,,vedení 110 kV Putim –
Strakonice, . stav.: 40330 SO 01“.
Na základ potvrzení o úhrad náklad spojených s poskytnutím informace, které stavební úad
obdržel dne 19.8.2014, Vám pílohou zasíláme kopie prvostupových správních rozhodnutí
souvisejících s rekonstrukcí vedení VVN dokonené v roce 1999, tj. kopii územního rozhodnutí ze dne
3.7.1996, stavebního povolení ze dne 12.2.1997, rozhodnutí o povolení zmny stavby ped jejím
dokonením ze dne 15.10.1998, rozhodnutí o povolení k pedasnému užívání ásti stavby ze dne
30.11.1998 a kolaudaního rozhodnutí ze dne 12.5.1999, s vyznaením právní moci.

____________________
Ing. Jaromír Z e m a n
vedoucí stavebního úadu

Píloha: kopie rozhodnutí
Povaha dokumentu neumožuje písemnost s pílohou poslat elektronicky.
Obdrží:
…
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•

požadované informaci specifikované v rozsahu bodu Ad 2) nelze žadateli uspokojiv vyhovt, nebo
požadovaná specifika stavební úad v dokumentaci výše uvedené stavby ani souvisejícím spisu nedohledal

•

požadované informaci specifikované v rozsahu bodu Ad 3) lze z ásti vyhovt, a to ve smyslu technického
ešení stavby:
…obj. SO – 01 – Nové vedení 110 kV Putim – Strakonice: …Fázové vodie a zemnící vodi tvoí lana
AlFe o prezu 2 x 3 x AlFe 350/59 + 1 AlFe 180/59, v pípad kižovatky íslo 22 je ochrana ped
bleskem kombinovaným zemnícím lanem (s optickými vlákny) FIBRAL 313 C 11, obj. SO – 02
– Rekonstrukce vedení 110 kV Strakonice ….vodie 2 x 3 x AlFe 350/59 + 1 x LES 95/55 Al/St
(kombinované zemnící lano s optickými vlákny), v pípad kižovatky íslo 10 je ochrana ped bleskem
zemnícím lanem 1 x AlFe 180/59 a kižovatky íslo 11 je ochrana ped bleskem kombinovaným zemnícím
lanem (s optickými vlákny) 1 x LES 95/55 Al/St…

Odbor – stavební úad
Adresát:
…

Naše znaka:
SZ-MUST/026776/2014/SÚ/jež
.j. MUST/048023/2014/SÚ/jež

Vyizuje:
Ing.Ježková 383 700 724

Datum:
29.9.2014

SDLENÍ
Dne 14.4.2014 požádala advokátní kancelá … (dále jen ,,žadatel“) Mstský úad Strakonice o poskytnutí
informací podle zák. . 106/1999 Sb.,
o svobodném pístupu k informacím, v platném znní (dále jen
„informaní zákon“), vztahujících se k rekonstrukci vedení VVN 110 kV Putim – Strakonice, v tomto rozsahu:
Ad 1) Poskytnutí všech prvostupových i druhostupových správních rozhodnutí i akt souvisejících
s rekonstrukcí vedení VVN dokonené v roce 1999, vetn pípadných píloh a dokument, na které je
v tchto rozhodnutích i aktech odkazováno, tj. zejména o poskytnutí územního rozhodnutí ze dne
3.7.1996, stavebního povolení ze dne 12.2.1997, kolaudaního rozhodnutí ze dne 12.5.1999 a dalších
souvisejících rozhodnutí i akt vydaných píslušnými úady.
Ad 2) Poskytnutí informací o zmn penosové schopnosti, resp. penosové kapacity vedení VVN v souvislosti
s rekonstrukcí vedení VVN dokonenou v roce 1999, tj.:
(a) jaká byla hodnota penosové schopnosti (penosové kapacity) ped rekonstrukce vedení VVN (tj. ped
rokem 1999) a po ukonení rekonstrukce vedení VVN (tj. po roce 1999);
(b) zda se v souvislosti s pedmtnou rekonstrukcí vedení VVN hodnota penosové schopnosti (penosové
kapacity) vedení VVN zmnila (zvýšila nebo snížila), i zda zstala shodná;
(c) pokud se hodnota penosové schopnosti (penosové kapacity) vedení VVN v souvislosti s pedmtnou
rekonstrukcí vedení VVN zmnila (zvýšila nebo snížila), v jaké míe (rozsahu) ke zmn došlo (tj.
o kolik jednotek, procent došlo k navýšení i snížení penosové schopnosti).
Ad 3) Poskytnutí informací vztahujících se k vodim a zemnícímu lanu instalovaným na vedení VVN ped
rekonstrukcí vedení VVN (tj. ped rokem 1999) a po uskutenní rekonstrukce vedení VVN (tj. po r.
1999), zejména pak o poskytnutí informací o:
(a) typu vodi a zemnícího lana instalovaných ped rekonstrukcí vedení VVN (tj. ped rokem 1999) a po
uskutenní rekonstrukce vedení VVN (tj. po roce 1999) (nap. 434-AL1/56-ST1A, 185 AlFe apod.);
(b) parametrech vodi a zemnícího lana instalovaných ped rekonstrukcí vedení VVN (tj. ped rokem
1999) a po uskutenní rekonstrukce vedení VVN (tj. po roce 1999) (nap. prmr vodi, matematický
prez vodi, jmenovitý prez vodi, proudová zatížitelnost, maximální proudová zatížitelnost,
maximální penášený výkon jedním vodiem, zda bylo zemnící lano kombinováno s optickými vlákny
apod.).
Ad 4) Poskytnutí píslušných dokument a podklad, resp. jejich relevantních ástí, ze kterých vyplývají
informace poskytnuté v rámci odpovdi na žádosti uvedené v bod 2) a 3) shora, zejména pak
o píslušné ásti technické dokumentace, projektové dokumentace, dokumentace stavby apod.
Stavební úad MÚ Strakonice, jako píslušný stavební úad podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "stavební zákon"), a jako
povinný dle § 2 odst. 1 informaního zákona posoudil pedloženou žádost a dospl k závru že:
•

informaci v rozsahu bodu Ad 1) vyhovl dne 20.8.2014, kdy žadateli poskytl kopie prvostupových
správních rozhodnutí souvisejících s rekonstrukcí vedení VVN dokonené v roce 1999, tj. kopii územního
rozhodnutí ze dne 3.7.1996, stavebního povolení ze dne 12.2.1997, rozhodnutí o povolení zmny stavby
ped jejím dokonením ze dne 15.10.1998, rozhodnutí o povolení k pedasnému užívání ásti stavby ze dne
30.11.1998 a kolaudaního rozhodnutí ze dne 12.5.1999, s vyznaením právní moci
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Požadované informaci ve zbývajícím rozsahu tohoto bodu nelze žadateli uspokojiv vyhovt, nebo ji stavební
úad v dokumentaci výše uvedené stavby ani souvisejícím spisu nedohledal. K poskytnutí informací, týkajících
se ryze odborných pojm a údaj, stavební úad doporuuje oslovit pímo vlastníka pedmtné stavby. Ovená
dokumentace stavby archivovaná na zdejším stavebním úadu obsahuje pouze základní údaje o stavb, jak
vyžadoval stavební zákon a jeho provádcí pedpisy.
K požadavku Ad 4) stavební úad uvádí, že dle § 2 odst. 3 informaního zákona se tento zákon nevztahuje na
poskytování informací, které jsou pedmtem prmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní
zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyízení žádosti vetn náležitostí a zpsobu podání žádosti, lht,
opravných prostedk a zpsobu poskytnutí informací. Z právního názoru vysloveného Nejvyšším správním
soudem (dále jen „NSS“) v rozsudku ze dne 22.7.2005, .j. 5 As 7/2004 – 53 je jednoznané, že právo na
poskytnutí informací není absolutní, ale mže být omezeno, piemž takové omezení musí být založeno
zákonem. NSS se ve svém rozsudku zabýval mimo jiné vztahem mezi informaním zákonem a § 133 stavebního
zákona . 50/1976 Sb., který platil do konce roku 2006. Podle pedmtného ustanovení byly orgány územního
plánování a stavební úady, které evidují, ukládají územn plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb,
povinny umožnit osobám, které prokáží odvodnnost svého požadavku, nahlížet do této dokumentace
a poizovat si z ní výpisy; pitom byly povinny uinit opatením, aby nahlédnutím do dokumentace nebylo
porušeno státní, hospodáské i služební tajemství, jakož i zákonem uložená i uznaná povinnost mlenlivosti.
Dle nového stavebního zákona . 183/2006 Sb., v platném znní, platného od 1.1.2007, lze výše uvedené
ustanovení § 133 aplikovat na § 168 odst. 2 nového stavebního zákona, podle nhož se vedení spisové služby
a nahlížení do spisu ídí ustanovením správního ádu a zvláštního právního pedpisu. Kopii dokumentace stavby
stavební úad poskytne, pokud žadatel pedloží souhlas toho, kdo dokumentaci poídil, pípadn souhlas
vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odvodnných pípadech lze usnesením odepít nahlížení do
vybraných ástí dokumentace u staveb dležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpenosti,
popípad z dvod ochrany osob a jejich majetku. Ve vazb na vývoj stavebního zákona lze konstatovat, že
§ 168 odst. 2 nového stavebního zákona ve svém smyslu nahrazuje pedešlé ustanovení § 133 stavebního
zákona, a to za daleko písnjších podmínek. Již nestaí jen odvodnnost požadavku, ale pro poízení kopií
(myšleno kopie jako další exemplá vyrobený podle originálu bez tvrích zásah, kdy mže jít o opis, prpis,
prklep,otisk, obtisk, obtah, snímek nebo vrnou napodobeninu) dokumentace stavby musí být doložen souhlas
vlastníka pedmtné stavby nebo toho, kdo dokumentaci poídil. A proto stavební úad v daném pípad použil
interpretaci výše uvedeného rozsudku NSS, který se danou problematikou již zabýval, by na podmínky
uvedené v § 133 stavebního zákona, jehož platnost skonila 31.12.2006. V návaznosti na výše uvedené NSS
v rozsudku uvádí, že zvláštním pedpisem o poskytování informací však není § 133 stavebního zákona, nýbrž
citované ustanovení upravuje zvláštní podmínky pro poskytování informací týkajících se územního plánování
a stavebního ádu formou nahlédnutí do územn plánovací dokumentace a do dokumentace staveb a v tomto
smyslu dopluje zákon  106/1999 Sb. (informaní zákon), který v ust. § 1 stanoví základní podmínky, za nichž
jsou informace poskytovány a který se co do forem poskytování informací neomezuje jen na nahlédnutí do
spisu. Z uvedeného vyplývá, že na poskytování informací povinnými subjekty z jejich psobnosti v oblasti
územního plánování a stavebního ádu se vztahuje právní úprava obsažená v zákon . 106/1999 Sb.
(informaní zákon), s tím, že pi poskytování požadovaných informací formou nahlédnutí do územn plánovací
dokumentace a dokumentace staveb (popípad poízení kopií této dokumentace), je teba respektovat
podmínky uvedené v § 133 stavebního zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že podmínky uvedené by v § 133
zákona . 50/1976 Sb., stavebního zákona platného do konce roku 2006, pedstavují legitimní omezení práva na
poskytnutí informací podle zákona . 106/1999 Sb., (informaního zákona). Stejný závr plyne i z rozhodnutí
NSS 5 As 3/2006 –70, z jehož odvodnní vyplývá, že na poskytování informací povinnými subjekty z jejich
psobnosti v oblasti územního plánování a stavebního ádu se vztahuje beze zbytku jak právní úprava obsažená
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v zákon . 106/1999 Sb. (informaní zákon), tak i úprava obsažená ve správním ádu i stavebním zákon;
pitom tyto úkony mohou podléhat odlišným režimm tchto právních pedpis. Pi poskytování uritých
informací formou nahlédnutí do územn plánovací dokumentace a dokumentace staveb (popípad poízení
kopií této dokumentace) je tedy teba respektovat specifické podmínky, za nichž je informace žádána, a omezení
vyplývající z jednotlivých právních úprav. V neposlední ad je možné zmínit i rozsudek Mstského soudu
v Praze 5 Ca 126/2006 – 2, který ve svém odvodnní uvedl, že od práva náležejícího vybrané skupin osob ve
smyslu stavebního zákona je podle jeho názoru teba odlišit obecné právo vyplývající ze zákona . 106/199 Sb.,
tj. obecné právo na informace, které písluší všem a podléhá omezením stanoveným pouze a jedin zákonem,
a že ustanovení stavebního zákona, upravující možnost pístupu k informacím obsaženým v územn plánovací
dokumentaci a dokumentaci staveb pouze pro osoby, které správnímu orgánu prokáží odvodnnost svého
požadavku, nelze chápat jako ustanovení omezující možnosti obecného poskytování informací podle
informaního zákona.
Stavební úad tedy poskytl požadované informace v rozsahu omezení vyplývajících z právních úprav, piemž
respektoval specifické podmínky, za nichž je informace žádána.

____________________
Ing. Jaromír Z e m a n
vedoucí stavebního úadu
Obdrží:
advokátní kancelá, …
- vlastní

otisk úedního razítka

