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Dne 27. 4. 2022 město Mikulov obdrželo podání žádosti pod č.j. MUMI 22016654 o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 
Město Mikulov jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 InfZ rozhodlo na základě Žádosti o 
poskytnutí informací žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“) informace 
týkající se následujících dotazů: 
 

a) Proč a od kdy město zadává stavební práce firmě TEDOS bez veřejného výběrového 
řízení?  (V minulosti nikdy žádné výběrové řízení na st. práce nevyhráli, protože byli 
drazí a případné pozáruční opravy zase platilo jen „město“….) 

b) Proč následně firma TEDOS dělá na stav. práce, které dostala od města bez výb. 
řízení, neveřejné „výběrové – nabídkové“ řízení, proč ne město? (…např. aut. zastávka 
ul. Bezručova)? 

c) Účtuje potom TEDOS městu cenu, za kterou si nechal práce provést (nař. aut. 
zastávku) od subdodavatele, nebo si přirazí? (nějaké informace mám, nevím, ale zda 
jsou pravdivé ???) 

d) Mívá TEDOS u realizace staveb financovaných z veřejného rozpočtu (pro město), 
které provádí jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 
fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu?  Kdo tento dozor 
pravidelně vykonává?  

e) Kdo pro TEDOS dělal funkci stavbyvedoucího při DOPRAVNÍCH stavbách 
autobusové zastávky na ul. Bezručova, chodníky Na Hradbách…?  (Stavbyvedoucí je 
dle § 158 odst. 1 stavebního zákona vybraná činnost ve výstavbě, ke které je nutná 
autorizace pro dopravní stavby, dle zákona č. 360/1992 Sb.) 

f) Žádám o el. zaslání projektu aut. zastávky na ul. Bezručova.  
g) Proč město zvolilo min. rozměry zastávkového autobusového zálivu dle normy, kde se 

hovoří např., že se MOHOU, (ale nemusí) zkrátit délky vyřazovacího a zařazovacího 
úseku při stísněných podmínkách, když zde místo je? Nové delší autobusy mají nyní 
problém.  

h) Žádám o zápis stavební komise z jednání, při kterém posuzovala halu na Koněvové – 
„bazén“ 

i) Žádám o zaslání odborných posudků odborníků na stavby bazénů…, kteří posuzovali 
stavbu – halu, „pro krytý bazén na ul. Koněvová “ a navrhovali městu demolici a 
prodej, jak o tom mluví starosta ve svém propagačním videu.     
https://www.facebook.com/watch/?v=758407528457980&extid=NS-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 
K Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje ve smyslu InfZ následující informace. 
Ad a), b), c), d), e), g), h) a i) se žadatel vyjádřil v rámci vyjádření pod číslem jednacím 
MUMI 22016654  
 

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 09.05.2022 
MUMI 22018607 xxxxxxxxxxxxxxxxx Počet stran: 2 
Spis Tel: 519 444 547 

Mail: pencik@mikulov.cz 
Vaše číslo jednací:       
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Město Mikulov vydává jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ a v souladu s 
ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ toto 
 

ROZHODNUTÍ, 
 

kterým žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podané v souladu s InfZ ze dne 
27. 4. 2022 podle ustanovení § 15 InfZ ve spojení s § 11 2 c) InfZ částečně odmítá a to 
konkrétně bod f). 
 
Odůvodnění: 
Dne 27 dubna 2022 se na Město Mikulov obrátil pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydlištěm 
xxxxxxxxxxxxxxx s žádostí podle InfZ. kde požadoval mj. „el. zaslání projektu aut. zastávky 
na ul. Bezručova“ (označeno bodem f)). 
Výrokem tohoto rozhodnutí bylo odmítnuto poskytnutí elektronické kopie projektové 
dokumentace. Tyto informace nelze poskytnout, neboť poskytnutí kopie projektové 
dokumentace je v rozporu s autorským zákonem. Projekt je autorským dílem ve smyslu ust. § 
2 zákona č. 101/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), a poskytnutím rozmnoženiny (byť v elektronické 
podobě, jak žadatel požaduje) by došlo k užití díla ve smyslu ust. § 12 odst. 4 písm. a) 
autorského zákona, a to bez souhlasu či licence autora, čímž by došlo k porušení zákona.  
 
Poučení: 
Proti tomuto opatření lze dle § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. 
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