č.ev: 18064/2013

V Říčanech dne: 25.3.2013

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne:
Č.ev.:
Č.j.:
Útvar MěÚ:
Počet stejnopisů:
V Říčanech dne:
Vyřizuje:
Telefon (linka):
E-mail:
Způsob odeslání:

/19.3.2013
18064/2013
11400/2013-MURI/OKSt/784
odbor Kancelář starosty
2
25.3.2013
Beková Dana PhDr.
102
dana.bekova@ricany.cz
datová schránka

Vážený pan
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 63 Strančice

VĚC:ZASLÁNÍ
VĚC:ZASLÁNÍ INFORMACE NA ŽÁDOST DLE ZÁKONA 106/1999 SB., O
SVOODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Vážený pane inženýre,
V příloze této datové zprávy naleznete požadované kopie dokumentů, kterých jste se domáhal svou
žádostí ze dne 1.3.2013, která byla doručena na MěÚ Říčany dne 1.3.201, č.ev. 12757/2013, č.j.
114000/2013-MURI/OKSt/ 784 a následné stížnosti datované dne 19.3.2013, která byla doručena na
MěÚ Říčany dne 19.3.2013, č.ev. 16744/2013, č.j. 114000/2013-MURI/OKSt/784. V souladu se
zákonem 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, § 16a odst.5 povinný subjekt předloží stížnost
spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud
v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou
licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tato lhůta jev souladu se zákonem
500/2004 Sb., Správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, dle §40 odst.1 a) naplněna dnem
26.3.2013.
Přiloženy jsou kopie požadovaných informací, v nichž byly v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o
ochraně osobních údajů anonymizovány osobní údaje fyzických osob.

S pozdravem
PhDr. Dana Beková
vedoucí odboru
Přílohy:1. Rozhodnutí č.ev.133926/2012
2. Výzva č.ev. 130924/2012
3. Rozhodnutí č.ev. 82952/2010
4. Rozhodnutí č.ev. 45217/2010
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č.ev: 18082/2013

V Říčanech dne: 25.3.2013

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd
tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz

Vaše značka/ze dne:
Č.ev.:
Č.j.:
Útvar MěÚ:
Počet stejnopisů:
V Říčanech dne:
Vyřizuje:
Telefon (linka):
E-mail:
Způsob odeslání:

/19.3.2013
18082/2013
11400/2013-MURI/OKSt/784
odbor Kancelář starosty
2
25.3.2013
Beková Dana PhDr.
102
dana.bekova@ricany.cz
datová schránka

Vážený pan
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 63 Strančice

ROZHODNUTÍ
Město Říčany, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 8a InfZ o žádosti Ing. Pavla Soukupa, nar. 16.1.1973, bytem Všechromy 63, 251
63 Strančice ze dne 1.3.2013, která byla doručena na MěÚ dne 1.3. pod č.ev.12757/2013, č.j.
11400/2013-MURI/OKSt/784,
v níž se žadatel domáhal poskytnutí informace kopie všech
rozhodnutí, stanovisek a protokolů z šetření vydaných úřadem a zmiňovaných ve sdělení č.j.
8834/2013-MURI/OSAD ze dne 27.2.2013 týkajících se rozšíření komunikace II/107 na pozemcích
k.ú. Všechromy, parc.č. 483 a 480/7, a následné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí
informace ze dne 19.3.2013, která byla na MěÚ Říčany doručena dne 19.3.2013, č.ev. 16744/2013, č.j.
11400/2013-MURI/OKST/784,
takto:
žádost o poskytnutí výše uvedených informací se částečně odmítá, a to tak, že v kopii požadovaných
dokumentů nebudou poskytnuty informace o jménu, příjmení a adrese bydliště fyzických osob
v dokumentech uvedených.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 8a) zákona 106/1999 „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.“ Osobní údajem je pak dle § 4 písm a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo
určitelný, jestliže jej lze 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) téhož zákona je zpracováním osobních údajů též jejich šíření, předávání
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č.ev: 18082/2013

V Říčanech dne: 25.3.2013

nebo zveřejňování. Správce údajů může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů
a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.
Vzhledem k tomu, že město Říčany nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě a
vzhledem k tomu, že sdělení těchto údajů není možné ani na základě některého z důvodů uvedených
v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., je ve vztahu k těmto údajům splněn důvod pro částečné
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 16 odst 1. InfZ ve spojení s § 83 odst.1 správního řádu
odvolání, Odvolání e podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím města Říčany
do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

L.S.
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PhDr. Dana Beková
vedoucí odboru
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