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ROZHOD UTí

Ve věci žádo ti paní .
(dále textu jen .žadatel"), z dne 04.01.2016, O po kytnutí informace dle zákona č.

106/1999 b .. o svobodném pří tupu k informacím, e znění pozdějších předpi LI (dále jen
"zákon Č. 106/1999 b."), kterou s dožado ala po sk tnutí zápisů ze za .cdání rady a
zastupitclstva rnč ta 'j zd u Brna od počátku vol bního období, tj. od 3.11._014 (dále jen
.Žádost"), rozhodl Mě t k' úřad Jjezd u Brna, jako povinný ubjekt podle zákona č.

106/1999 b., podle u tanovení 15 od t. 1 zákona Č. 106/1999 b., I. tupni.

takto:

shora uvedená žádo t o poskytnutí informace ve myslu u t. § 15 odst. I, \ .. ouvislosti
ustanoveními § Ba. § 10, § II odst. 1.. písmo a) zákona Č. 106/1999 b ..

z části odmítá,

a budou poskytnuty pouze takové informace, kt ré vznikly činno tí povinného subjektu a v
kopiích požado aných li tin nebudou dle u t. § 4 pí m. a) a pí m. e), zák. Č. 10 1/2000 b., o
ochraně osobních údajů a o změně některv ch zákonů. ve znění pozdějšich předpisů,
poskytnuty informace o jménu, příjmení a dal ích o obníeh údajích fyzických o ob, které
nedaly kjejich Víření ouhla .

Odůvodnění:

Žadatel podal souladu s u t. § 13 odst. I zák. Č. 10611999 b. shora definovanou Žádost,
která byla přijata Mě tským úřadem Újezd u Brna dn 04.01.2016 pro třednictvím podatelny
Měst kého úřadu Újezd u Brna a zae ido ána pod čj. 10/2016/U BIJJč. On 11.01.2016 bylo
žadateli za láno ohled m na u t. 14 odst. 7 pí m. c) zákona Č. 106/1999 b., sdělení o
prodloužení lhůty pro po kytnutí informací, a to o lOdní. Důvodem bylo ob áhlé vyhledávání
velkého množ tví požado anv ch informací.

V podání žadatel pecifik val, že požaduje po Měst kém úřadu Újezdu u Brna poskytnutí
zápisů ze zasedání rady a zastupitelstva města Újezd u Brna od počátku olebního období, tj.
od 3.11.2014.

Městský úřad Újezd u Brna přezkoumal výše uvedenou žádost, žadat li požadované zápisy
dne 28.01.2016 zaslal pro třednictvím elektronické pošty na e-mail uveden)' v žádo ti.



Vzhledem k tomu, že žadatelem požadované li tiny obsahují osobní údaje fyzických o ob,
a vzhledem k tomu, že nemá povinný subjekt od těchto fyzických osob souhlas s předáním
jejich o obních údajů třetím osobám. je vůči těmto údajům plněn dů od pro částečné
odmítnutí žádo ti. o poskytnutí informací podle § 8a zák. Č. 106/1999 Sb. Podle u l. § 8a
zákona Č. 106/1999 Sb. ,poskytne povinný ubjekt informace týkající se osobno: ti projevů
osobních povahy. soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen ouladu s právními př dpisy,
upravujícími jejich ochranu." Proto Městský úřad Újezd u Brna jako po inný subjekt
požadované listiny žadateli poskytl s tím. že e žádost o poskytnutí informace ze
dne 04.01.2016 v rozsahu o obních údaji! ob ažených v těchto listinách v souladu 8a zák.
Č. 106/1999 Sb. odmítá. Tyto informace dle ust. § 4 písmo a) a pí m. e); zák. Č. 101/2000 b ..
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, v těchto
listinách byly anonyrnizovány.

Dále s ohledem na to, že požadované listiny obsahují informace o majetkových poměrech
o ob, které nejsou povinnými subjekty, získané na základě zákonů o daních. poplatcích,
penzijním nebo zdravotním poji tční anebo sociálním zabezpečení, budou tyto informace v
těchto Ii tinách anonymizovány v souladu s ust. § 10 zákona Č. 106/1999 b., o svobodném
přístupu k informacím. Tzn., že se jedná o - cit..: "Informace o majetkových poměrech osoby,
která není povinným subjektem, zí kané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním
nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona
nepo kytne." ohledem na výše uvedené Městský úřad 'jezd u Brna jako po inný subjekt
rozhodl o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle u t. ~ 10 zák. Č.

106/1999 Sb. a tyt informace byly anon mizovány.

Dále z důvodu toho, že zápi y ze za edání rady a za tupitelst a města jezd u Brna
po' kytované žadatelce obsahují informace dle u t. § 11 odst. 1., písmo a) zákona Č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím - cit.: "Povinný subjekt může omezit poskytnutí
informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
povinného subjektu.", je splněn důvod pro čá tečné odmítnutí žádosti a informace dle ust. §
11 odst. I., písmo a) zákona Č. 106/1999 b., o svobodném přístupu k informacím, byly
anonyrnizovány.

Jelikož zákon Č. 106/1999 b. stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti (byť i jen z části)
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. popřípadě o
odmítnutí části žádosti. má Městský úřad Újezd u Brna povinnost odmítnout žádost
rozhodnutím.

Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle u t. § 16 odst. I InfZ podat pí emné odvolání do 15 dnů
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím
Měst kého úřadu . jezd u Brna.

V Újezdu u Brna dne 28.01.2016
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Karel Hrad ký
mí to starosta


