
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 15 

Evidenční číslo žádosti: Sp.zn. 27355/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 17.03.2019 

Obsah žádosti: stavební povolení Bohdíkovská  

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
VYS 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal 

odbor ŠKV   
13.05.2019  

Odpověď poskytnuta: 

1. Žádost přijata na podatelnu dne 17.03.2019 

2. Podklady odeslal odbor VYS ke zpracování odboru 

ŠKV dne 26.03.2019 

3. Na základě podkladů odboru VYS odeslal odbor ŠKV 

odpověď dne 26.03.2019 

4. Stížnost na postup při vyřizování doručena dne 

01.04.2019 

5. Spisový materiál odeslán nadřízenému orgánu KUOK 

dne 05.04.2019 

6. Rozhodnutí KUOK zasláno povinnému subjektu 

24.04.2019 

7. Žadateli odesláno v souladu s rozhodnutím KUOK 

ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI . 

 

Přílohy: 0 

  

 Odpověď  
 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

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

rozhodl na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kaje, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc, č.j.KUOK 39519/2019, sp.zn. KUOK/38358/2019/OSR/7162  

o žádosti pana ……………………………………………………. (dále jen „žadatel“), ze dne  

26.3. 2019, vedené pod č.j. MUSP 27355/2019  

takto: 

Podle § 15 odst. InfZ ve spojení s § 8a Infz a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení 

GDPR“), se žádost žadatele částečně o d m í t á tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí 

nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob. 

Odůvodnění: 

Povinný subjekt obdržel dne 26.3.2019 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod 

č.j. MUSP 27355/2019 kterou žadatel formuloval takto: „tímto Vás zdvořile žádám o 

poskytnutí stavebního povolení k realizaci stavby a parcele č.92/3, vedle bytového domu 

na adrese Bohdíkovská 2, Šumperk (viz příloha – printscreen z Katastru nemovitostí a 

z webu Mapy.cz –vyznačeno červeným křížkem.“  

 

http://www.sumperk.cz/


 

K výroku rozhodnutí: 

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o 

odmítnutí části žádosti“. 

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o 

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby“.  

 

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo 

soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí 

či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 

uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“  

Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaného 

dokumentu, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další 

podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro 

částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a InfZ. 

Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace 

evidované pod č.j. MUSP 27355/2019 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a 

osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a 

svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, 

že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované 

informace.  

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že 

žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. 

třetích osob, obsažených v textu požadovaného dokumentu v souladu s § 8a InfZ ve 

spojení s § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítl a dne 26.3.2019 žadateli zaslal pouze 

anonymizovanou kopii požadovaného dokumentu (č.j. MUSP 23755/2019) 

Poučení: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace je možné podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, 

podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. 

Míru 1, 787 01 Šumperk. 

Ing. Luděk Felkl 

vedoucí Odboru výstavby MěÚ Šumperk   

 

http://www.sumperk.cz/

