
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 10 

Evidenční číslo žádosti: 21864/2017 

Žádost přijata a zaevidována dne: 28.02.2017 

Obsah žádosti: 
Žádost o poskytnutí spisového materiálu sp.zn. 

13761/2017 DOP/MAKO 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
DOP 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

13.03.2017 

Odpověď poskytnuta: 
 Částečné zamítnutí žádosti – neposkytnut 

audiovizuální záznam.      

Přílohy: 1 
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Odpověď: 

 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

01.03.2017 žádost o poskytnutí informace podle InfZ žadatele:

dále jen „žadatel“). Žadatel požaduje poskytnutí všech informací 

obsažených ve spisovém materiálu vedeném pod sp.zn. 13761/2017 DOP/MAKO. 

Žádost žadatele ze dne 01.03.2017 MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ: 

částečně odmítá. 

Odůvodnění: 

 Součástí požadovaného spisu sp.zn. 13761/2017 DOP/MAKO je i multimediální obsah. Dle § 8a 

InfZ 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 požaduje poskytnutí informací, kde se vyskytují osobní údaje dalších 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 souhlas k poskytnutí požadovaných informací a 

žadatel tento souhlas nedoložil, je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí 

žádosti.  

 

Ve věci poskytnutí ostatních materiálů obsažených ve spise sp.zn. 13761/2017 DOP/MAKO MěÚ 

Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ žadateli: 

vyhovuje. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje 

prostřednictvím Městského úřadu Šumperk.   

Podklady pro odpověď poskytl MěÚ Šumperk, odbor dopravy.  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  

 

PŘÍLOHY:  

1. Požadovaný spis (celkem 8 listů)  
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