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ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 16. 12. 2019
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal Milan Podolec, nar. 10. 10. 1950, trvale
bytem Na Lánech 428, 533 52 Srch (dále jen „žadatel“) a rozhodl takto:
Žádost o poskytnutí informace, která byla podána u Městského úřadu Lázně Bohdaneč dne 16. 12. 2019 a
zaevidována pod č.j. MULB/6608/2019, se podle ustanovení § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení
s ustanovením § 4 písm. a) a e), § 5 odst. 2 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů
částečně odmítá,
s tím, že v poskytované kopii dokumentu na základě žádosti, byly v souladu s ustanovením § 8a zákona
č. 106/1999 Sb., anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 16. 12. 2019 od Milana Podolce, nar. 10. 10. 1950, trvale bytem Na
Lánech 428, 533 52 Srch, žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí kopie povolení, na jehož základě byla umístěna a provedena novostavba rodinného
domu č. p. 311, který je součástí stavební parcely č. 306 v k. ú. Černá u Bohdanče.
Jelikož poskytovaný dokument obsahoval osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci rozhodnutím částečně
odmítá, s tím, že v poskytované kopii byly v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány
osobní údaje ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (konkrétně se jedná o jména, příjmení, bydliště, data
narození a podpisy fyzických osob).
Dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb. poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy,
soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Žadatel
požadoval poskytnutí informací, které obsahovaly osobní údaje fyzických osob (jména a příjmení fyzických osob,
bydliště a data narození fyzických osob a podpisy fyzických osob) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto informace lze poskytnout jen se souhlasem dotčených osob. Jelikož městský úřad nemá od dotčených osob
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souhlas k poskytnutí požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl městský úřad Lázně Bohdaneč tak, jak je uvedeno ve výroku 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 odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Jan Brožek
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
Milan Podolec, nar. 10. 10. 1950, Na Lánech 428, 533 52 Srch
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