
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČO 282979 

Spis. zn.: TAJ/12016/2018

C.j.: MPŽi/53/2018 Ing. Jan Fajkus, nar. XXXX

Vyřizuje: Milan Šebek XXXXXXXXX XXXXX XX

e-maíl: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXX

tel.: XXXXXXXXX

Datum: 26.09.2018

Příloha: 1 / 21

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o

částečném odmítnutí žádostí

Město Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, resp.
Městská Policie Židlochovice, se sídlem Komenského 38, 667 01

Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 10, § 11

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

správní řád), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst.

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

pozdějších předpisů (dále jen Ian), posoudil obsah žádosti o poskytnutí
informace podle InÍZ, kterou podal dne 28. 06. 2018 Ing. Jan Fakus, nar. XXX

XXX XXXXX bytem XXX X XXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (dále jen

„žadatel“), jež ve své žádosti požadoval zaslání barevných snímků pořízených

pomocí radarového zařízení Ramer AD9T/ 15/0500, který je umístěn v obci

Židlochovice, na ul. Žerotínovo nábřeží, sil. II / 425 v km 7,6.

Konkrétně požadoval zaslání těchto snímků

1. Snímek číslo 36480, který byl pořízen dne 22. 05. 2018 v 12:19:48

hodin, zachycující vozidlo RZ XXXXXXXX

2. 1 0 snímků, které bezprostředně předcházení snímku dle bodu 1

3. 1 O snímku, které bezprostředně následují po snímku dle bodu 1

Dne 09. 07. 2018 zaslal povinný subjekt žadateli Oznámení o úhradě

nákladů za poskytnutí informace dle § 17 odst. 3 InÍZ (dále jen „Oznámení o

úhradě“). Zde byla vyčíslena částka ve výši 217,80,- Kč ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 1, odst. 3 IniZ, na základě schváleného Sazebniku

úhrad dle Směrnice o poskytování informací.

Žadatel proti tomuto Oznámení o úhradě podal dne 19. 07. 2018 stížnost

podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) InÍZ.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy vydal dne O3. 08. 2018

rozhodnutí, kterým snížil výši úhrady na částku 89,30 Kč.



Dne 19. 09. 2018 žadatel uhradíl na účet města Židlochovice částku 89,40

Kč (přeplatek ve výši 0,10 Kč byl ze strany povinného subjektu žadateli dne

24. 09. 2018, prostřednictvím bankovního převodu, vrácen).

Požadované kopie snímků

1. Snímek číslo 36480, který byl pořízen dne 22. 05. 2018 v 12:19:48

hodin, zachycující vozidlo RZ XXXXXXXX

2. 10 snímků, které bezprostředně předcházení snímku dle bodu 1

3. 10 snímků, které bezprostředně následují po snímku dle bodu 1

povinný subjekt zasílá v příloze tohoto sdělení, s výjimkou osobních údajů

(blíže viz rozhodnutí o odmítnutí části žádostí).

současně

město Židlochovice jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. l InÍZ

vydává ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst.
41 písm. a) Ian, ve

spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto

Rozhodnutí

kterým k žádosti Ing. Jana Fajkuse, ze dne 28. 06. 2018 podle ustanovení §

15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 8a InÍZ, odmítá poskytnutí osobních

údajů
- konkrétně 10 RZ ze snímků vozidel, které bezprostředně předcházejí

snímku Č. 36480, ze dne 22. 05. 2018 v 12:19:48 (zachycující vozidlo RZ

XXXXXXXX a 10 RZ ze snímků vozidel, které bezprostředně následují po

snímku Č. 36480, ze dne 22. 05. 2018 v 12:19:48 (zachycující vozidlo RZ

XXXXXXXXX

Odůvodnění:

Dne 28. 06. 2018 obdržel Městský úřad Židlochovice od Ing. Jana Fakuse,

nar. XXX XXX XXXXX bytem XXX X XXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX (dále jen

„žadatel“), žádost ve smyslu InÍZ, jež ve své žádosti požadoval zaslání

barevných snímků pořízených pomocí radarového zařízení Ramer

AD9T/15/0500, který je umístěn vobcí Židlochovice, na ul. Žerotínovo

nábřeží, sil. II/425 v km 7,6.

Konkrétně požadoval zaslání těchto snímků

1. Snímek číslo 36480, který byl pořízen dne 22. 05. 2018 v 12:19:48

hodin, zachycující vozidlo RZ XXXXXXXX

2. 10 snímků, které bezprostředně předcházení snímku dle bodu 1

3. 10 snímků, které bezprostředně následují po snímku dle bodu 1

Výrokem tohoto rozhodnutí bylo odmítnuto poskytnutí osobních údajů,

konkrétně 10 RZ ze snímků vozidel, které bezprostředně předcházejí snímku

Č. 36480, ze dne 22. 05. 2018 v 12:19:48 (zachycující vozidlo RZ XXXXXXXX a

2



10 RZ ze snímků vozidel, které bezprostředně následují po snímku Č. 36480,
ze dne 22. 05. 2018 v 12:19:48 (zachycující vozidlo RZ XXXXXXXXX Tyto
informace nelze poskytnout, neboť se jedná o údaje, na které se vztahuje
Výluka uvedená v ustanovení § 8a IníZ.

Současně vzhledem ke skutečnosti, že požadované informace obsahují
osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je povinností správního orgánu, nejsou-li jině
zákonné důvody k odepření informace, kopii takového dokumentu žadateli
poskytnout, ovšem v anonymizovaně podobě, tedy v podobě, kde budou na

dokumentu uvedené osobní údaje znečitelněny (viz rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 28.03.2008, Č.j. 3 As 13/2007-75).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti
podat odvolání a to do 15 dnú ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisú tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisú, vyhotoví je správní orgán na

náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené vustanovení § 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 správními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Milan Šebek
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