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Ze dne:
Číslo jednací:
Počet listů:
Počet příloh:

27.3.2022
MmP 35901/2022
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. David Schaffer
+420 466 859 182
david.schaffer@mmp.cz

Datum:

4. 4. 2022

KAM NA PARDUBICKU s.r.o.

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování"), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí
informace ze dne 27. 3. 2022, pod č. j. MmP 35901/2022 (dále jen „žádost"), kterou podala:
společnost KAM NA PARDUBICKU s. r. o., IČO 62027361,
(dále jen „žadatelé“),
takto:
dle § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ se žádost, v níž je požadováno poskytnutí následujícího:
1. Digitální kopie všech následně do spisu sp. zn. OHA/73828/2021/Sch přidaných dokumentů a
kompletní mailové korespondence se všemi osobami v této věci s datem po dni 8. 12. 2021.
částečně odmítá,
a to v rozsahu anonymizovaných osobních údajů (jméno, příjmení, data
narození, adresy, IČO), které byly obsaženy v požadovaných dokumentech
Odůvodnění
I.
Dne 27. 3. 2022 obdržel úřad územního plánování od žadatele písemnou žádost o poskytnutí informace,
v níž je požadováno poskytnout následující:
1. Digitální kopie všech následně do spisu sp. zn. OHA/73828/2021/Sch přidaných dokumentů a kompletní
mailové korespondence se všemi osobami v této věci s datem po dni 8. 12. 2021.
Požadované dokumenty byly žadatelům poskytnuty, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených
v poskytnutých dokumentech. Tyto osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon)
byly přímo v textu poskytnutých dokumentů anonymizovány/vymazány. Tyto údaje jsou v kontextu
poskytnutých dokumentů osobním údajem (neboť by umožnily subjekt údajů přímo či nepřímo
identifikovat).
V režimu InfZ je vztah práva na informace a ochrany osobnosti, soukromí a osobních údaje upraven v ust.
§ 8a. Ustanovení § 8a InfZ stanovuje: „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich
ochranu.”
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Takovým právním předpisem je zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) Část obsahu požadované
informace naplňuje definici osobního údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR, kdy osobními údaji se 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.
Shora uvedené osobní údaje byly anonymizovány, neboť k jejich poskytnutí nemá úřad územního plánování
souhlas subjektů údajů či jinou „zákonnou licenci“ ve smyslu GDPR, resp. zákona o zpracování osobních
údajů. Proto úřad územního plánování není oprávněn osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu žadateli
poskytnout, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku shora.
Na základě výše uvedených argumentů na poskytnutí požadovaných informací není právní nárok a úřad
územního plánování rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku shora.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému
úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic.

Mgr. David Schaffer v. r.
referent Odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic

Na vědomí (rozdělovník)
Písemné vyhotovení rozhodnutí bude doručeno do datové schránky společnosti KAM NA PARDUBICKU s.r.o.,

Na základě výše uvedeného rozhodnutí poskytujeme následující přílohu, která byla anonymizována dle
zákona č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů – GDPR) viz výše uvedené.
Přílohy:
Digitální kopie všech následně přidaných dokumentů a kompletní mailové korespondence do spisu Zprávy o
uplatňování územního plánu Ráby po dni 8. 12. 2021
(sp. zn. OHA/73828/2021/Sch, soubor typu .pdf)
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