Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu:

OŽP-561/2019

Č.j.:

MeDO-3195/2019-Kitz-DS

Vyřizuje:

Aulická  379 719 263

Datum:

15.01.2019

ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl v
souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ o žádosti
Frank Bold advokati, s. r. o., IČ 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno – město, 602 00 Brno
(dále jen „žadatel“), ze dne 11. 01. 2019, o poskytnutí informací dle InfZ týkajících se zaslaní :
- rozhodnutí Městského úřadu Domažlice č.j. OŽP-8864/2009-37239/2009/Ru ze dne 30. 09. 2009
- rozhodnutí Městského úřadu Domažlice č.j. MeDO-53600/2015-Aul-DS ze dne 19. 10. 2015
takto:
žádost žadatele ze dne 11. 01. 2019 se částečně odmítá tak, že v kopiích požadovaných písemností
nebudou poskytnuty informace o osobních údajích fyzických osob, které podaly žádosti o vydání
požadovaných rozhodnutí.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 8a InfZ platí že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické
osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich
ochranu“. Podle § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti “. Podle § 4 písm. a)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se pro účely tohoto zákona rozumí „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.
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e) téhož zákona je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5
odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a
bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení. Povinný subjekt se rovněž
zabýval otázkou, zda v daném případě nepřevažuje veřejný zájem na poskytnutí informace nad zájmem na
ochranu osobních údajů podatelů podnětů. S ohledem na skutečnost, že Městský úřad Domažlice
neshledal, že by veřejný zájem převážil nad zájmem na ochranu osobních údajů, rozhodl o částečném
odmítnutí žádosti a neposkytnutí osobních údajů podatelů.
Kopie výše uvedných rozhodnutí obsahují osobní údaje podatelů. Vzhledem k tomu, že Městský úřad
Domažlice nemá od těchto fyzických osob souhlas s předáním jejich osobních údajů a vzhledem k tomu, že
sdělení těchto osobních údajů není možné ani na základě některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí
informací podle § 8a InfZ.
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.“. Z tohoto důvodu byly v kopiích požadovaných písemností
znečitelněny osobní údaje a takto upravené kopie budou žadateli poskytnuty.
Žadatel požádal o doručení informací prostřednictvím uvedené e-mailové schránky. Požadované informace
budou žadateli tímto způsobem doručeny. V případě vydaného rozhodnutí však zákon č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, v § 17 odst. 1
stanoví: „Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická
osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě
prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.“ Z tohoto
důvodu bude rozhodnutí doručeno do žadatelovy datové schránky a rovněž na jím uvedenou elektronickou
adresu.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 16 odst. 1 InfZ odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost: Lenka Aulická

Obdrží:
Frank Bold akvokáti, s. r. o., IDDS: auwd5w7 a zároveň na e-mailovou adresu: anna.francova@fbadvokati.cz
Příloha
- rozhodnutí ze dne 30.09.2009 a 19.10.2015
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