
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, IČ: 00282979
,

Odbor dopravy, oddělení správních činností ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOC!

Nám. Míru 152 [o,

667 01 Židlochovice DNE /ýg . Ý 7 /ý/ýj XXXX

/
v

X

l- _|

 

Č. JEDNACÍ: 17600/2017 Ing. Jan Fajkus

.

XXXXXXXXX XXXXXXX

VYRIZUJE: Bc. Miloslav Staňa XXX XX XXXX

TEL.: XXXXXXXXX
l

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Městský úřad

.&#39;LŽŠGEĚCLWWCQ

l_

Rozhoc nu u

_j

DATUM: 30. 10. 2017 i” “9 d“

  

VYPRAVENO: 30. 10. 2017

yYKájNA
H&#39;ĚÍŠFExim

ROZHODNUTÍ O (ČÁSTEČNÉM) ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

 

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 10, § 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen &quot;správní řád&quot;), dále dle ustanovení §

2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o informacích“), posoudil obsah žádosti o poskytnutí informace podle zákona

0 informacích, kterou podal dne 18. 10. 2017

Ing. Jan F ajkus, XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX

(dále jen žadatel)

a dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o informacích, této žádosti

nevyhověL

Odůvodnění:

Správní orgán dne 18. 10. 2017 obdržel podání, ve kterém žádáte o poskytnutí informace podle zák. č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V žádosti se domáháte následujících informací:

1. Kolik stran vytiskl správní orgán jednostranným tiskem v souvislosti se správním řízením

vedeným pod č. j. 64789/2015 a č. případu 2015/514117.

2. Kolik stran vytiskl správní orgán oboustranným tiskem v souvislosti se správním řízením

vedeným pod č. j. 64789/2015 a č. případu 2015/514117.

3. Kolik stran okopíroval správní orgán jednostranným tiskem v souvislosti se správním řízením

vedeným pod č. j. 64789/2015 a č. případu 2015/514117.

4. Kolik stran okopíroval správní orgán oboustranným tiskem v souvislosti se správním řízením

vedeným pod č. j. 64789/2015 a č. případu 2015/514117.

5. Kolik prstů na levé ruce má pracovnice odboru vnitřní správy, která dle Oznámení spisová

značka KT/ 1421 1/2017 ze dne 24. 8. 2017 v souvislosti s žádostí o informace hodinu sčítala

ceny poštovného.

6. Kolik prstů na pravé ruce má pracovnice odboru vnitřní správy, která dle Oznámení spisová

značka KT/ 1421 1/2017 ze dne 24. 8. 2017 v souvislosti s žádostí o informace hodinu sčítala

ceny poštovného.
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7. Kolik prstů na obou rukou
dohromady

má pracovnice odboru vnitřní správy dle bodu 5 a 6.

8. Aktuální počet zaměstnanců MěÚ Židlochovice, vč. Jejich jmen a funkcí.

Vašim požadavkům na informace uvedené v bodech l., 2., 3., 4., a 8. správní orgán vyhověl a tyto

Vám byly sděleny. K žádosti 0 informace, kterých se domáháte Vbodech 5., 6., a 7. Vaší žádosti

správní orgán uvádí následující.

Dle § 7 zákona o informacích se informace týkající osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí

fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími

jejich ochranu.

Dotaz na počet prstů konkrétní pracovnice Městského úřadu Židlochovice je dotazem ryze osobní

povahy, týkající se výlučně soukromí dané osoby. Nejedná se o informaci vztahující se k činnosti MěÚ

Židlochovice, ani o informaci sice osobního charakteru, avšak vztahující se, nebo přímo vyplývající

zčinnosti dané osoby uložené pracovní náplní a věcmi souvisejícími s ní, ve vztahu kMěÚ

Židlochovice.

Poskytnutí této informace by pak bylo přímo V rozporu s Listinou základních práv a svobod, článkem

10: -

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a

chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného

života.

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažd&#39;ováním, zveřejňování, nebo jiným

zneužíváním údajů o sve&#39; osobě.

V tomto duchu pak jasně hovoří i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dle kterého je

správce povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života. Dle § 10 tohoto zákona pak

musí zpracovatel dbát na to, aby subjekt neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na

zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého

a osobního života.

Problematikou zveřejňování osobních údajů se zabýval i Ústavní soud, či Nejvyšší správní soud. Např.

v rozsudku 8 As 55/2012-62 uvádí následující:

..Podle čl 17 odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územnz samosprávy povinny přiměřeným

způsobem poskytovat informace o své činnosti Podmínky a provedení stanoví zákon Článek 7 odst. 1

Listiny zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Článek 10 odst 3 Listiny zakotvuje právo

každého na ochranu před neoprávněným shromaždovánim, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním

údajů o své osobě. Základní právo na ochranu soukromého života lze omezit za účelem ochrany

základních prav jinych osob, anebo za účelem ochrany veřejného zájmu, ktery je v podobě principu či

hodnoty obsažen v ústavním pořádku (viz nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2006, sp. zn I. ÚS

321/060 229/2006 Sb. ÚS) Zásahy do základního práva musí odrážet speczf ka kazdeho jednotliveho

případu...
&#39;

Při rozhodování o výše uvedené části žádosti o poskytnutí informací pak správní orgán musí z těchto

principů vycházet a posuzovat, zda konkrétní žádost s nimi není v rozporu. Správní orgán je toho

názoru, že poskytnutí požadovaných informací by bylo jednoznačným zásahem do osobního života

a soukromí pracovnice odboru vnitřní správy.

S ohledem na Výše uvedené správní orgán rozhodl, že žádost o poskytnutí uvedené informace odmítl.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Zidlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,

proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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Bc. Taťána Lukšová

vedoucí oddělení správních činností


