Čj.:

PDMUD 32483 /2019

Vyřizuje:
Ing. Ešpandr
Tel.:
606 650 343
E-mail:
rozvoj@mestodobruska.cz
Počet listů/počet příloh: 3/4
Počet listů příloh: 17
Datum:
25.11.2019
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách o poskytnutí informací v
následujícím rozsahu
Vážený pane,
dne 10.11. 2019 obdržel Městský úřad Dobruška (dále jen PS) Vaše žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žádáte
o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že:

I.
I.1. PS požádal paní …………… (narozenou ……….., bytem ……………………………..) k
vyjádření souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím jejích osobních údajů
- příloha 1
I.2. PS obdržel sdělení, že paní …………… (narozená ……….., bytem
……………………………..) neudělila souhlas s poskytnutím jejích osobních údajů.
- PS obdržel neudělení souhlasu pouze telefonicky prostřednictvím zmocněnce
……………
I.3. PS seznámil paní …………… (narozenou ……….., bytem ……………………………..)
s rozhodnutím č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne 5.11.2019
- příloha 2 a 3
I.4. žádám o poskytnutí informace, kdy PS oznámil paní …………… (narozené ………..,
bytem ……………………………..) svoje rozhodnutí č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne
5.11.2019, tedy jinými slovy, "v jakém okamžiku" se stala paní …………… účastnicí řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
- PS odeslal vyrozumění o způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů paní
…………… dne 21.11.2019, vyrozumění bylo doručeno 22.11.2019
II.
II.1. PS požádal …………… (narozenou ……….., bytem ……………………………..) k
vyjádření souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím jejích osobních údajů
- příloha 1
II.2. PS obdržel sdělení, že paní
……………
(narozená ………..,
……………………………..) neudělila souhlas s poskytnutím jejích osobních údajů.
- PS obdržel neudělení souhlasu pouze telefonicky
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II.3. PS seznámil …………… (narozenou ……….., bytem ……………………………..) s
rozhodnutím č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne 5.11.2019
- příloha 2 a 3
II.4. žádám o poskytnutí informace, kdy PS oznámil …………… (narozené ……….., bytem
……………………………..) svoje rozhodnutí č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne 5.11.2019,
tedy jinými slovy, "v jakém okamžiku" se stala paní …………… účastnicí řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
- PS odeslal vyrozumění o způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů paní
…………… dne 21.11.2019, vyrozumění bylo doručeno 22.11.2019
III.
III.1.
PS
požádal
pana
……………
(narozeného
………..,
bytem
……………………………..) k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím jejích osobních
údajů
- příloha 1
III.2. PS obdržel sdělení, že pan …………… (narozený ……….., bytem
……………………………..) neudělila souhlas s poskytnutím jejích osobních údajů.
- PS obdržel neudělení souhlasu pouze telefonicky prostřednictvím zmocněnce
……………
III.3.
PS
seznámil
pana
……………
(narozeného
………..,
bytem
……………………………..) s rozhodnutím č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne 5.11.2019
- příloha 2 a 4
III.4. žádám o poskytnutí informace, kdy PS oznámil panu …………… (narozenému ………..,
bytem ……………………………..) svoje rozhodnutí č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne
5.11.2019, tedy jinými slovy, "v jakém okamžiku" se stala paní …………… účastnicí řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
- PS odeslal vyrozumění o způsobu vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů panu
…………… dne 21.11.2019, vyrozumění bylo doručeno 22.11.2019
Poskytnutá informace k výše uvedeným žádostem:
PS Vám poskytuje kopie požadovaných písemností a zasílá Vám je v příloze 1-4.
Podle § 15 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 8a informačního zákona a čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) se Vaše žádost
částečně odmítá tak, že v kopii požadované písemnosti nebudou poskytnuty osobní údaje osob, které
písemnost podali, ani třetích osob.
PS v souladu s metodikou Ministerstva vnitra vyzval dotčené osoby k vyjádření, zda souhlasí se

zveřejněním jejich osobních údajů v rámci podání informace dle InfZ žadateli. Žádná z
dotčených osob neudělila souhlas s poskytnutím osobních údajů.
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IV.
Žádám o poskytnutí informace, zda se PS obrátil na paní …………… a pana ……………
(ve věci vyjádření jejich souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím jejích osobních údajů) přímo na
ně, nebo prostřednictvím jejich zmocněnce ……………?
-

PS se ve věci vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů obrátil na paní
…………… a pana …………… přímo.

V.
Žádám o poskytnutí informace, zda sdělila paní …………… a pan …………… svůj
nesouhlas (ve věci vyjádření jejich souhlasu či nesouhlasu s poskytnutím jejích osobních údajů)
povinnému subjektu přímo, nebo prostřednictvím jejich zmocněnce ……………?
-

Svůj nesouhlas s poskytnutím osobních údajů sdělili paní
…………… prostřednictvím jejich zmocněnce …………….

…………… a pana

VI.
Žádám o poskytnutí informace, zda PS oznámil rozhodnutí č. j. PDMUD 30490/2019 ze dne
5.11.2019 paní …………… a panu …………… přímo, nebo prostřednictvím jejich
zmocněnce ……………?
-

PS oznámil rozhodnutí paní …………… a panu …………….

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města
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