MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

21. 8. 2019
MULB/04199/2019/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 S/5

Sdělení o poskytnutí informace
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) v souladu s ustanovením § 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 7. 8. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve své žádosti požadujete následující informace:
1. kopii ověřeného zápisu z jednání zastupitelstva města dne 19. 7. 2017
2. kopii důvodové zprávy, kterou Ing. Karafiát předložil zastupitelstvu města k projednání dne 19. 7. 2017 pod
bodem programu 1
3. kopii důvodové zprávy včetně jejich příloh, kterou předložil Ing. Šebek zastupitelstvu města k projednání dne
19. 7. 2017 pod bodem programu 2b
4. Dne 19. 7. 2017 přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 18.3, kde se mimo jiné uvádí „… na základě zprávy
právníků…“ Žádám o poskytnutí kopie zprávy právníků, o kterou se dané usnesení opírá.
5. kopie příloh č. 2 až 6 k důvodové zprávě o převodu pozemků pod silnicí I/36, předložené zastupitelstvu města
k projednání dne 11. 3. 2019 pod bodem č. 2a)
6. zprávu starosty Karafiáta, kterou předložil k projednání zastupitelstvu města na základě usnesení zastupitelstva
města č. 16.18. ze dne 22. 3. 2017
7. kopii příkazní smlouvy č. 1/2017-00039 schválené usnesením rady města č. 61.27 dne 15. 3. 2017
Informace jsou požadovány v elektronické podobě na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám poskytujeme informace – viz. přílohy.
Po důkladném prostudování bylo zjištěno, že pod body č. 2 a 6 jsou požadovány tytéž informace, stejně tak body č. 3 a
4 mají v rámci poskytnutí informací souvislost, jelikož bod č. 4 je vlastně požadovaná příloha bodu č. 3 – jedná se o
stejné dokumenty, pouze jinak definované.
Městský úřad Lázně Bohdaneč sděluje, že byl nucen podle § 8 a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutím ze dne 19. 8. 2019, č.j. MULB/04433/2019/OSMRM/MBi žádost o informace ze dne
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7. 8. 2019 v části odmítnout. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že požadované dokumenty obsahují osobní údaje
chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, proto v dokumentech, které jsou poskytovány na základě předmětné žádosti, byly v souladu s ustanovením
§ 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Některé dokumenty nebudou poskytnuty z důvodu
ochrany před porušením práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským
(§ 11 odst. 2 písm. c) InfZ).

Jan Brožek
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Přílohy:

1. Anonymizovaná kopie ověřeného zápisu z jednání zastupitelstva města dne 19. 7. 2017
2. Kopie důvodové zprávy, kterou Ing. Karafiát předložil zastupitelstvu města k projednání dne 19. 7. 2017 pod
bodem programu 1, včetně anonymizovaných příloh č. 1, 2, 3, 4, 6, 7
3. Kopie důvodové zprávy, kterou předložil Ing. Šebek zastupitelstvu města k projednání dne 19. 7. 2017 pod
bodem programu 2b
5. Kopie příloh č. 2, 3 a 6 k důvodové zprávě o převodu pozemků pod silnicí I/36, předložené zastupitelstvu města
k projednání dne 11. 3. 2019 pod bodem č. 2a)
7. Anonymizovaná kopie příkazní smlouvy č. 1/2017-00039 schválená usnesením rady města č. 61.27 dne
15. 3. 2017
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