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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části 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 20. 5. 2022 elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., kterou podal xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, (dále jen „žadatel“).
Žadatel ve svém podání žádá o poskytnutí následujících informací:
1. kopie posledních 3 verzí Organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč
2. kopie veškerých podkladů, důvodových zpráv, zápisů a usnesení ze všech jednání rady města od 5.4. až do
současnosti.
Poskytnuté informace žádá zaslat na elektronickou adresu xxx
Městský úřad Lázně Bohdaneč rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto:
Žádost pana xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, ze dne 20. 5. 2022 o poskytnutí následujících informací:
1. Kopie posledních 3 verzí Organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč
2. Kopie veškerých podkladů, důvodových zpráv, zápisů a usnesení ze všech jednání rady města od 5.4. až
do současnosti.

se částečně odmítá
v rozsahu
důvodové zprávy k bodu č. 18 jednání RM č. 98 ze dne 4.5.2022
a
v rozsahu anonymizovaných informací v poskytnutých dokumentech.
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Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 20. 5. 2022 od xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, elektronickou žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel v žádosti konkrétně uvedl následující:
„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí
následujících informací:
1. kopie posledních 3 verzí Organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč
2. kopie veškerých podkladů, důvodových zpráv, zápisů a usnesení ze všech jednání rady města od 5.4. až do
současnosti. Vzhledem k tomu, že na webových stránkách města je zveřejněna informace, že jednání rady
města probíhají jedenkrát za 14 dní, a to každou sudou středu, mělo by se jednat o materiály z jednání rady
města ve dnech 5.4.2022, 19.4.2022, 4.5.2055 a 19.5.2022. Pokud případně došlo ke změně termínu jednání
rady města, žádost se týká všech uskutečněných jednání rady města.“
K žádosti o informace povinný subjekt uvádí:
Kopie posledních 3 verzí Organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč byly žadateli poskytnuty spolu se
všemi požadovanými dokumenty s výjimkou důvodové zprávy k bodu č. 18 jednání rady města ze dne 4.5.2022
K odmítnutí poskytnutí důvodové zprávy k bodu č. 18 jednání rady města č. 98 ze dne 4.5.2022 povinný subjekt
uvádí, že z důvodu probíhajícího soudního sporu mezi xxx a povinným subjektem nemohou být podklady poskytnuty,
neboť se přímo dotýkají neukončeného řízení. Povinný subjekt se opírá o § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
(Povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků) povinný subjekt
podanou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v rozsahu důvodové zprávy k bodu č. 18 jednání
rady města č. 98 ze dne 4.5.2022 odmítá.
Všechny ostatní požadované informace byly žadateli poskytnuty v elektronické podobě. Dokumenty byly zaslány
prostřednictvím www.uschovna.cz se sdělením k poskytnutí dokumentů č.j. MULB/01936/2022/OSMRM/MBi ze dne
13.6.2022.
Kopie požadovaných dokumentů (organizační řády, důvodové zprávy k jednání RM, zápisy z jednání RM i usnesení
RM) byly žadateli poskytnuty 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 specifikované informace, obsahují
osobní údaje (jména a příjmení fyzických osob, jejich data narození, rodná čísla, bydliště, čísla účtů, e-mailové adresy,
telefonní kontakty a podpisy) 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.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

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