MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
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ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt
v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 22. 3. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., kterou podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“). Žadatel požadoval poskytnutí informací ke stavbě vybudovaného veřejného parkoviště v lokalitě
Za Pivovarem (pozemky p.č. 479/3, 479/5, 1125/1,…v k.ú. Lázně Bohdaneč), konkrétně:
1. kopii smlouvy o dílo, včetně všech případných dodatků, na základě kterých byla stavba zhotovitelem
postavena;
2. kopii stavebního povolení ke stavbě;
3. kopii zápisu o dokončení stavby;
4. kopii zápisu, případně zápisů, na základě kterého (kterých) Město Lázně Bohdaneč stavbu od zhotovitele
převzalo;
5. kopie veškerých závazných stanovisek, které ke stavbě (ať už při zahájení, či dokončení stavby) vydal
Magistrát města Pardubic;
6. kopie veškerých revizních zpráv, které byly ke stavbě nebo jejím vybudovaným částem vydány;
7. kopii kolaudačního rozhodnutí, případně jiného rozhodnutí či opatření příslušného úřadu, na základě
kterého bylo povoleno užívání stavby.
Žadateli byly dne 1. 4. 2021 poskytnuty požadované kopie dokumentů. Ke Smlouvě o dílo (bod 1) byly přiloženy
také přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Jedna z příloh je projektová dokumentace. Tato příloha byla
poskytnuta pouze jako obrazová s naskenovaným vzhledem CD, na kterém je projektová dokumentace uložena.
Žadatel požaduje kompletní projektovou dokumentaci, proto je v anonymizované podobě poskytnuta dodatečně dne
9. 4. 2021 pod č.j. MULB/01607/2021/OSMRM/MBi.
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodl Městský úřad Lázně
Bohdaneč v souladu s ust. § 8a a podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů takto:
Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 22. 3. 2021 o
poskytnutí informací ke stavbě vybudovaného veřejného parkoviště v lokalitě Za Pivovarem (pozemky p.č. 479/3,
479/5, 1125/1,…v k.ú. Lázně Bohdaneč)
se částečně odmítá.
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Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 22. 3. 2021 od xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí informací ke stavbě vybudovaného veřejného parkoviště v lokalitě Za Pivovarem
(pozemky p.č. 479/3, 479/5, 1125/1,…v k.ú. Lázně Bohdaneč), konkrétně:
1. kopii smlouvy o dílo, včetně všech případných dodatků, na základě kterých byla stavba zhotovitelem
postavena;
2. kopii stavebního povolení ke stavbě;
3. kopii zápisu o dokončení stavby;
4. kopii zápisu, případně zápisů, na základě kterého (kterých) Město Lázně Bohdaneč stavbu od zhotovitele
převzalo;
5. kopie veškerých závazných stanovisek, které ke stavbě (ať už při zahájení, či dokončení stavby) vydal
Magistrát města Pardubic;
6. kopie veškerých revizních zpráv, které byly ke stavbě nebo jejím vybudovaným částem vydány;
7. kopii kolaudačního rozhodnutí, případně jiného rozhodnutí či opatření příslušného úřadu, na základě
kterého bylo povoleno užívání stavby.
Žadateli byly dne 1. 4. 2021 poskytnuty požadované kopie dokumentů (č.j. MULB/01393/2021/OSMRM/MBi).
Současně mu Rozhodnutím č.j. MULB/01451/2021/OSMRM/MBi bylo sděleno částečné odmítnutí žádosti, a to
z důvodu anonymizace osobních údajů v poskytnutých kopiích dokumentů. Ke Smlouvě o dílo (bod 1) byly přiloženy
také přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Jedna z příloh je projektová dokumentace. Tato příloha byla
poskytnuta pouze jako obrazová s naskenovaným vzhledem CD, na kterém je projektová dokumentace uložena.
Žadatel požaduje kompletní projektovou dokumentaci, proto je poskytnuta dodatečně dne 9. 4. 2021 pod č.j.
MULB/01607/2021/OSMRM/MBi.
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, vydává městský úřad Lázně
Bohdaneč toto rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně:
Kopie požadovaného dokumentu – Projektová dokumentace – byla žadateli poskytnuta pouze v anonymizované
podobě.
Podle ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., 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.
Ochranu osobních údajů upravují zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Správce osobních údajů může osobní údaje zpracovávat a
předávat jiné osobě pouze za podmínek stanovených v těchto předpisech. Vzhledem k tomu, že výše specifikovaná
projektová dokumentace obsahuje osobní údaje (jména, příjmení a podpisy fyzických osob, telefonní čísla, emailové adresy, čísla bankovních účtů) a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních předpisů
upravujících jejich ochranu, rozhodl městský úřad o částečném odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat
do 15 dnů od jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně
Bohdaneč. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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