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Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
město Dobruška obdrželo dne 20.05.2019 Vaši žádost ze dne 17.05.2019 o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v níž žádáte o možnost nahlédnout do dokladů od projektanta a policie,
ze kterých bude patrno, že se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr.
Tošovského (označeno žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž
v jiné části této ulice to neplatí.
Na základě shora uvedené žádosti Vám v příloze zasíláme vyjádření společnosti PRODIN a.
s. ze dne 24.04.2019, které bylo doručeno referentce odboru rozvoje města Dobrušky Ing.
Tereze Tupcové prostřednictvím e-mailové zprávy jako odpověď na naši žádost o prověření
možnosti parkování v ulici Spojovací pomocí VDZ nebo SDZ.
Doklad od Policie ČR, ze kterého by bylo patrno, že se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů
MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát
automobilem, přičemž v jiné části této ulice to neplatí, nemá město Dobruška k dispozici,
nejsme proto schopni Vám jej poskytnout a nemůžeme Vám ani dát možnost do něho
nahlédnout. V označené věci sice došlo ke společnému ústnímu jednání představitelů města
Dobrušky, jeho organizační složky Městské policie Dobruška, projektanta střediska silničních
staveb společnosti PRODIN a. s. a Policie ČR, o tomto ústním jednání však město Dobruška
neučinilo žádný záznam, přičemž to nebyla jeho povinnost, a ani Policie ČR nám nedoručila
v předmětné věci žádné vyjádření.
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Informace dle Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 17.05.2019 Vám poskytujeme
částečně, a to v souladu s rozhodnutím Města Dobrušky, Městského úřadu Dobruška ze dne
24.05.2019, č. j. PDMUD 14330/2019, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací,
které Vám bude doručeno.
S pozdravem
(otisk razítka)
Ing. Petr Lžíčař v. r.
starosta města

Příloha
Vyjádření projektanta střediska silničních staveb společnosti PRODIN a. s. ze dne 24.04.2019
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ROZHODNUTÍ
Město Dobruška, Městský úřad Dobruška jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako „město Dobruška“ nebo „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti pana xxx,
bytem xxx (dále jen „žadatel“), ze dne 17.05.2019 o poskytnutí informací podle InfZ formou
možnosti nahlédnout do dokladů od projektanta a policie, ze kterých bude patrno, že se v ulici
Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou bíle
přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž v jiné části této ulice to neplatí,
takto:
Podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, se žádost žadatele ze dne 17.05.2019 o poskytnutí informací podle
InfZ formou možnosti nahlédnout do dokladů od projektanta a policie, ze kterých bude
patrno, že se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského
(označeno žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž v jiné části této
ulice to neplatí, č á s t e č n ě o d m í t á tak , že:
-

v kopii požadovaného dokumentu – dokladu od projektanta - nebudou
poskytnuty informace v rozsahu osobních údajů fyzických osob, které nejsou
veřejně činnými osobami a funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy a jejichž
jméno a příjmení nebylo oprávněně zveřejněno v souladu s obecně závazným
právním předpisem,

-

nebudou poskytnuty požadované doklady od Policie ČR.
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Odůvodnění:
Město Dobruška obdrželo dne 20.05.2019 žádost žadatele o poskytnutí informací podle InfZ
(dále jen "žádost") formou možnosti nahlédnout do dokladů od projektanta a policie, ze
kterých bude patrno, že se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr.
Tošovského (označeno žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž
v jiné části této ulice to neplatí.
Podle § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.
Podle ustanovení § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy
upravujícími jejich ochranu. Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") 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.
Podle § 4 písm. e) ZOOÚ je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo
zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 ZOOÚ může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se
souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném
ustanovení.
Žadatelem požadovaný doklad od projektanta, ze kterého by bylo patrno, že se v ulici
Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou bíle
přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž v jiné části této ulice to neplatí, je
vyjádření společnosti PRODIN a. s. ze dne 24.04.2019. Označené vyjádření obsahuje osobní
údaje fyzických osob (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní, faxové a mobilní číslo, e-mailová
adresa). Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá od subjektu těchto údajů souhlas
s předáním jeho osobních údajů a vzhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není
možné ani na základě některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) - c), e) a g)
ZOOÚ, je povinný subjekt oprávněn poskytnout pouze osobní údaje o veřejně činné osobě,
funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední
činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení podle dle § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ, tj.
jméno a příjmení příslušného zaměstnance města Dobrušky. Vůči ostatním osobním údajům
obsaženým ve vyjádření společnosti PRODIN a. s. je splněn důvod pro částečné odmítnutí
žádosti o poskytnutí informací podle § 8a InfZ.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v
rozsahu těch osobních údajů uvedených ve vyjádření společnosti PRODIN a. s., které není
oprávněn poskytnout, v souladu s § 8a a § 15 odst. 1 InfZ odmítl.
Podle § 12 InfZ všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že
poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací,
u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod
odepření. V odůvodněných případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.
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Z tohoto důvodu byly v kopii vyjádření společnosti PRODIN a. s. znečitelněny příslušné
osobní údaje a takto upravená kopie bude žadateli poskytnuta.
Podle § 3 odst. 3 InfZ „se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního“.
Ve shora uvedené žádosti žadatel požaduje mimo jiné informace formou možnosti nahlédnout
do dokladů od policie, ze kterých bude patrno, že se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů
MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát
automobilem, přičemž v jiné části této ulice to neplatí.
Povinný subjekt nedisponuje žádným dokladem od Policie ČR, ze kterého by bylo patrno, že
se v ulici Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno
žlutou bíle přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem, přičemž v jiné části této ulice to
neplatí. Povinný subjekt požadované informace nemá k dispozici, a není proto schopen je
žadateli poskytnout. V označené věci sice došlo ke společnému ústnímu jednání představitelů
města Dobrušky, jeho organizační složky Městské policie Dobruška, projektanta střediska
silničních staveb společnosti PRODIN a. s. a Policie ČR, o tomto ústním jednání však
povinný subjekt neučinil žádný záznam ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, přičemž to nebyla jeho
povinnost, a ani Policie ČR nedoručila povinnému subjektu v předmětné věci žádné vyjádření
ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ. Informace požadované žadatelem v části jeho žádosti týkající se
dokladů od policie nejsou nikde zaznamenány, a nejsou tedy informacemi ve smyslu ust. § 3
odst. 3 InfZ.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost v části týkající se
možnosti nahlédnout do dokladů od policie, ze kterých bude patrno, že se v ulici Spojovací
pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou bíle přerušovanou
čarou) nesmí stát automobilem, přičemž v jiné části této ulice to neplatí, v souladu s § 3 odst.
3 a § 15 odst. 1 InfZ odmítl.
Z tohoto důvodu poskytne povinný subjekt žadateli informace pouze podle části žádosti
týkající se možnosti nahlédnout do dokladů od projektanta, ze kterých bude patrno, že se
v ulici Spojovací pro potřeby pacientů MUDr. Bejdy a MUDr. Tošovského (označeno žlutou
bíle přerušovanou čarou) nesmí stát automobilem.
Podle § 130 odst. 1 správního řádu stanoví-li zákon, že řízení provádí územní samosprávný
celek, aniž by určoval, který jeho orgán je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě
kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad. O částečném odmítnutí žádosti proto
rozhodoval Městský úřad Dobruška.
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Poučení o opravném prostředku :
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu
podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
prostřednictvím města Dobrušky, Městského úřadu Dobruška do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

(otisk razítka)
JUDr. Jan Šťastný v. r.
tajemník Městského úřadu Dobruška

Rozdělovník
1. prvopis rozhodnutí - spis
2. stejnopis rozhodnutí – do vlastních rukou žadatel: xxx
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