
 

 

 

 

 

 

 

Varnsdorf, 13.2.2017 
 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím 
 
 
Tímto podávám podnět k prověření řešených případů Bc. H vůči p. H
a dle zákona č. 106/1999 O svobodném přístupu k informacím žádáme sdělení, za jaké skutky 
byl kdy p. H p. H řešen v souvislosti s mou osobou , podrobný výčet 
přestupků, sankcí, výší pokut. 
 

nar. 
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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
 
Městský úřad Varnsdorf obdržel dne 14.02.2017 Vaše podněty k prošetření jednání                     
Bc.  které obsahovaly i žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím.  Spisy jsou založené pod č. j. MUVA 4155/2017 a MUVA 4177/2017, obsahově 
byly stejné, lišil se pouze adresát – jeden dopis byl určen starostovi města a druhý tajemníkovi 
MěÚ. Z důvodu hospodárnosti Vám odpovídám na obě čísla jednací tímto jedním rozhodnutím. 
Odpověď na další část Vašeho dopisu, tedy podnět k prošetření jednání           Bc.  
Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.  
 
Městský úřad Varnsdorf jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ InfZ“) rozhodl 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pí , nar.  

ze dne 14.02.2017 o poskytnutí informace o sdělení, za jaké skutky kdy 
byl p. pí řešen v souvislosti s Vaší osobou, podrobný výčet přestupků, 
sankcí, výší pokut takto: 
 
Žádost žadatele pí nar.  , ze dne 
14.02.2017 o poskytnutí informace o sdělení, za jaké skutky kdy byl p.                                   
pí řešen v souvislosti s Vaší osobou, podrobný výčet přestupků, sankcí, výší 
pokut se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, odmítá.  
 

Odůvodnění: 
Městský úřad Varnsdorf obdržel dne 14.02.2017 žádost p nar.  

 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a to informace o skutcích, kdy byl p.  pí  řešen v souvislosti 
s Vaší osobou, podrobný výčet přestupků, sankcí, výší pokut.  
 
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.  
 

 

   

Paní 

 Váš dopis 
čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
 
MUVA 5438/2017 
 
Ing. Radek Kříž 
417 545 101 
28.02.2017 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
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Žadatel požadoval poskytnutí informací, které jsou osobními údaji fyzických osob (skutky, kdy 
byl p. pí řešen, podrobný výčet přestupků, sankcí, výší pokut) 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 dotčené osoby souhlas k poskytnutí požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn 
důvod pro odmítnutí žádosti. 
 
K žádosti o informace o konkrétních správních řízeních, jichž se účastní konkrétní fyzická 
osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat její osobnostní sféry (typicky žádost o informace o 
přestupkovém řízení vedeném proti určité konkrétní fyzické osobě např. pro přestupek proti 
občanskému soužití) je nutné žádost odmítnout zcela, neboť poskytnutím byť i jen dílčí 
informace by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů či osobnosti fyzické osoby, jíž se 
správní řízení týká.  
 
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Varnsdorf tak, že žádost o poskytnutí 
informací v rozsahu osobních údajů odmítl. 
 
 

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 Ústeckého kraje 
prostřednictvím Městského úřadu Varnsdorf.    
 
 
 
 
 
 
 
   
Ing. Radek Kříž  
tajemník MěÚ Varnsdorf 
 
 
 
Doručuje se: 

1. – do vlastních rukou (s dodejkou) 
2. správní spis 
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