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

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

8. 10. 2021
MULB/04847/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 / S/5

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 „InfZ.“), obdržel dne 21. 6. 2021 elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
kterou podal xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, xxx, (dále jen „žadatel“).
Žádost se vztahuje k odvolání z funkce a rozvázání pracovního poměru bývalého tajemníka xxx. Žadatel ve svém
podání žádá o poskytnutí informace:
Pokud byl problém vyřešen, tak žádá o elektronickou kopii dokumentu, kterým se tak stalo.
Pokud se tak doposud nestalo, žádá o tyto informace:
1.
2.
3.
4.

Elektronickou kopii posledního rozhodnutí soudu.
Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu.
Elektronickou kopii případné reakce soudu na tento dopis.
Elektronickou kopii dokumentu, kterým bývalý tajemník vznesl své požadavky na řešení ze strany MÚ Lázně
Bohdaneč.
5. Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi.
6. Elektronickou kopii případné odpovědi bývalého tajemníka na tento dopis.
Žádost o informace již byla částečně vyřešena a zbylé informace byly poskytnuty sdělením č.j.
MULB/04837/2021/OSMRM/MBi ze dne 8.10.2021.
Jelikož přílohou sdělení č.j. MULB/04837/2021/OSMRM/MBi ze dne 8.10.2021 je odpověď na bod č. 2 žádosti
v anonymizované podobě, žádost se v rozsahu bodu č. 2, z důvodu anonymizace dokumentu, v souladu s § 15 odst. 1
InfZ
částečně odmítá.
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Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 21. 6. 2021 od xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, xxx žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadateli byla v rámci sdělení č. MULB/04837/2021/OSMRM/MBi ze dne 8.10.2021 poskytnuta informace na body
č. 1, 2 a 5 žádosti. Přílohou vydaného sdělení byla anonymizovaná kopie posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč
adresovaného soudu (odpověď na bod č. 2 žádosti).
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí kompletní požadované informace, vydává městský
úřad Lázně Bohdaneč toto rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně:
Kopie požadovaného dokumentu (Kopie posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu) byla žadateli
poskytnuta pouze v anonymizované podobě.
Podle ust. § 8a InfZ 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. Vzhledem k tomu, že výše
specifikovaný dokument požadovaný v žádosti pana xxx obsahuje osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození,
bydliště) účastníka řízení a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních předpisů upravujících jejich
ochranu (souhlas osoby s poskytnutím osobních údajů), rozhodl městský úřad o částečném odmítnutí žádosti tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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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