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MESTSKA CAST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/ 1, 197 00 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 — Kbely

Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp

 

 

Č.j.: P19 8002/2017—OV/Šk v Praze dne 21.12.2017

Sp.zn.: SZ P19 8002/2017

Vyřizuje: Škopková

e-mail: vera.skopkova@kbely.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Odbor Výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti pana

(dále

jen „žadatel“) ze dne 7.12.2017 (doručena dne 12.12.2017, č.j.: 8002/17) o poskytnutí

informace pro řízení-za účelem sdělení identifikátorů právnické nebo fyzické osoby,

ze kterých bude zřejmé, kdo podal oznámení (podnět) dne 27.9.2017 vtéto záležitosti a

současně za účelem sdělení celého textu oznámení (podnětu), který byl podán zdejšímu

stavebnímu úřadu dne 27.9.2017 ve výše uvedené věci, vydává v souladu s ustanovením § 15

odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinforrnacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacim“) toto

rozhodnuti.

Žádost žadatele_
—zedne 7.12.2017 (doručená dne 12.12.2017, č.j.: 8002/17)

o poskytnutí informace pro řízení za účelem sdělení identifikátorů právnické nebo

fyzické osoby, ze kterých bude zřejmě, kdo podal oznámení (podnět) dne 27.9.2017 ve výše

uvedené záležitosti a o poskytnutí celého textu oznámení (podnětu) ze dne 27.9.2017 ve věci

výše uvedené se

odmítá.

Odůvodnění

Dne 12.12.2017 pod č.j.: 8002/17 podal

, žádost o poskytnutí informace pro řízení

za účelem sdělení identifikátorů právnické nebo fyzické osoby, ze kterých bude

zřejmě, kdo podal oznámení (podnět) dne 27.9.2017 v této záležitosti a současně za účelem

sdělení celého textu oznámení (podnětu), který byl podán zdejšímu stavebnímu úřadu dne

27.9.2017 ve výše uvedené věci.

Důvodem odmítnutí této žádosti jsou především okolnosti spočívající v ochraně

soukromých poměrů a osobních údajů oznamovatele podání ze dne 27.9.2017, a to

s přihlédnutím k ustanovení § 8a), 8b a zejména k ustanovení § 11 odst. 2 písmene a) zákona

o svobodném přístupu k informacím a k ustanovení § 9 písmeno a), k ustanovení § 10 21 § 13
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odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále

také jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

V ustanovení § 11 odst. 2 písmene a) zákona o svobodném přístupu k informacím je

stanoveno, že „povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde 0 informaci vzniklou bez

použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon

neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí?

V posuzovaném případě jde právě o situaci, kdy požadovaná informace (podnět ze dne

27.9.2017 a identifikace toho, kdo jej podal) vznikla bez použití veřejných prostředků.

Požadovaná informace byla předána osobou, která k jejímu předání neměla zákonnou

povinnost a navíc tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

Nadto, pokud jde o odmítnutí části žádosti, týkající se sdělení identifikátorů právnické

nebo fyzické osoby, ze kterých bude zřejmě, kdo podal oznámení (podnět) dne 27.9.2017

vtéto záležitosti, je na místě, aplikovat ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu

k informacím, podle kterého platí, že 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, když takovým předpisem je zejména zákon o ochraně

osobních údajů, znějž pro daný případ nevyplývá možnost poskytnout osobní údaje bez

souhlasu osoby, které se údaje týkají a tento souhlas zdejší správní orgán k dispozici nemá

(kdy bez existence souhlasu dotčené osoby brání poskytnutí informace ve věci osobních údajů

zejména ustanovení § 9 pismeno a), ustanovení § 10 a § 13 zákona o ochraně osobních údajů).

Dále vustanovení § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu kinformacím je

stanoveno, že povinný subjekt poskytne základní údaje 0 osobě, které poskytl veřejné

prostředky. Výkladem „a contrario“ ztěto citace vyplývá, že osobní údaje nebudou

poskytnuty 0 osobě, které nebyly v souvislosti s danou záležitostí poskytnuty veřejné

prostředky a v daném případě autor podnětu ze dne 27.9.2017, zcela jistě je osobou, které

nebyly poskytnuty veřejné prostředky a tudíž osobní údaje takové osoby nelze sdělit.

S ohledem na výše uvedené nezbylo správnímu orgánu než rozhodnout, jak je shora

uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím,

účastník řízení, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení kMagistrátu

hl.m. Prahy, odboru stavebního řádu podáním, učiněným u Uřadu MC Praha 19, odboru

výstavby.

Ing.IvanaPeterková

otisk úředního razítka vedoucí odboru výstavby

 

Doručuje se do vlastních rukou :

Na vědomí :

OKS
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