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

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

7. 2. 2020
MULB/00560//2020/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 „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 29. 1. 2020 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., kterou podal Ing. Zdeněk Moravec, nar. 21. 5. 1947, trvale bytem Za Školkou 566, 533 41 Lázně
Bohdaneč, (dále jen „žadatel“) týkající se poskytnutí zápisu ze schůzky konané 3. 10. 2019 v objektu č. p. 118
v Pernštýnské ulici. Dále žádal o nahlédnutí do projektu, který má za úkol odstranit nevyhovující podmínky větrání a
tím zamezit otvírání oken a dveří za teplých letních dnů při pořádání hudebních produkcí v tomto objektu. Pokud byl
projekt schválen, žádá i o vyjádření KHS Pardubice.
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 pana Ing. Zdeňka Moravce, nar. 21. 5. 1947, bytem Za Školkou 566, 533 41 Lázně Bohdaneč ze dne
29. 1. 2020 o poskytnutí informace týkající se poskytnutí zápisu ze schůzky konané 3. 10. 2019 v objektu č. p. 118
v Pernštýnské ulici a nahlédnutí do projektu, který má za úkol odstranit nevyhovující podmínky větrání a tím zamezit
otvírání oken a dveří za teplých letních dnů při pořádání hudebních produkcí v tomto objektu
se částečně odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 29. 1. 2020 od Ing. Zdeňka Moravce, nar. 21. 5. 1947, trvale bytem Za
Školkou 566, 533 41 Lázně Bohdaneč, písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí zápisu ze schůzky konané 3. 10. 2019 v objektu č. p. 118 v Pernštýnské ulici. Dále
žádal o nahlédnutí do projektu, který má za úkol odstranit nevyhovující podmínky větrání a tím zamezit otvírání oken
a dveří za teplých letních dnů při pořádání hudebních produkcí v tomto objektu. Pokud byl projekt schválen, žádá i o
vyjádření KHS Pardubice.
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 (Protokol o úkonu, který provedl stavební odbor Městského úřadu Lázně
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Bohdaneč ve věci Kontrolní prohlídky stavby č. p. 118, Lázně Bohdaneč ze dne 3. 10. 2019) 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. 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 požadované
v žádosti pana Ing. Zdeňka Moravce obsahují osobní údaje (data narození, bydliště a podpisy fyzických osob) 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.

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.

Jan Brožek
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
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