
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 44 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 103155/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 14.09.2021 

Obsah žádosti: Dokument o vývozu fekálií 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Odpověď poskytnuta dne: 27.09.2021 

Odpověď poskytnuta:  Rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l 

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“), kterou podala dne 14.09.2021 paní XXX 

takto: 

Žádost o poskytnutí informací o vydání fotokopie dokumentu o vývozu fekálií ze dne 03.05.2021 

na 8 m3 a ze dne 11.06.2021 na 8 m3, které vystavila společnost Balsac papermill s.r.o., 

se dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a § 8a InfZ 

odmítá.  

 

Odůvodnění: 

Fotokopie dokumentů tj. potvrzení o vývozu fekálií – uskladnění ze dne 03.05.2021 a 

11.06.2021, které vystavila společnost Balsac papermill, pořídil povinný subjekt v rámci místního 

šetření a jsou součástí spisového materiálu Odboru životního prostředí Městského úřadu 

Šumperk (dále jen „odbor“).  

http://www.sumperk.cz/


 

Povinný subjekt uvádí, že uvedené dokumenty – kopie dokladů obsahující osobní údaje v rozsahu 

jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, pořídil odbor v rámci místního šetření pro své účely jako 

doklad o provedené kontrole. Dle ust. § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím 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.  

Za účelem ochrany osobních údajů povinný subjekt oslovil dotčenou osobu, jejíž osobní údaje 

jsou na dokumentech uvedeny, zda souhlasí s poskytnutím dokumentů se svými osobními údaji. 

Dotčená osoba ve stanovené lhůtě souhlas neposkytla a z tohoto důvodu povinný subjekt žádost 

zamítá.  

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

Ing. Dana Krňávková 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Šumperk 

 

http://www.sumperk.cz/

