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Městský úřad velký Šenov
Mírové náměstí 342
407 78 velký Šenov

čj.: MVS-3629/2021
Ve Velkém Šenově dne: 10.01.2022
Vyřizuje: Be. Karel Hanisch

ROZHODNUTÍ

Město velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 velký Šenov, ič 00261734,
jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, obdrželo dne 27.12.2021 žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), ve
které žádáte o:
,,jméno, přIjmenI funkci pracovníka Povodí Ohře s.p., který si prohlédl propustek
pod místní komunikací u č.p. 538, a výstup (závěr) z této prohlídky (zápis,
protokol, výpočet prŮtoku, stanovisko)
jméno, přIjmenI, funkci úředníka Odboru životního prostředí Rumburk, který si
prohlédl propustek pod mÍstnÍ komunikaci u č.p. 538, a výstup (závěr) z této
prohlIdky (zápis, protokol, výpočet prŮtoku, stanovisko)."
rozhodlo takto:

žádost se částečně zamítá v rozsahu poskytnutí osobních údajŮ z dŮvodu
neexistujÍcÍho souhlasu s poskytnutím osobních údajŮ úředníků výše uvedených
organizaci.
Odůvodnění:

Žádáte o poskytnut' 'nformac" o jménech a funkc'ch úředn'kŮ

Dle § Ba

InfZ poskytne povinný subjekt informace týkajIcI se osobnosti, projevŮ
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu
právními předpisy upravujíchni jejich ochranu. Žadatel požadoval poskytnutí
informací, které jsou osobními údaji fyzických osob ve smyslu zákona Č.
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110/2019 Sb , o zpracování osobních údajŮ a o změně některých zákonŮ,
ve znění pozdějších předpisŮ Tyto informace lze poskytnout jen se
souhlasem dotčených osob, případně na základě balančního testu. Město
nemá od dotčených osob souhlas k poskytnutí požadovaných informací.
povinný subjekt tedy nemá od výše uvedených osob souhlas s předáním jejich
osobních údajŮ jiné osobě, což poskytuje zákonný dŮvod pro částečné
odmitnutÍ předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § Ba
informačního zákona. povinný subjekt proto při vydáni tohoto rozhodnutí ve
věci žádosti o poskytnutí informace upřednostnil právo na ochranu osobnosti a
osobních údajŮ a to na základě balančního testu.
Tímto je splněn dŮvod pro odmknutí žádosti.
Podle ust. § 15 odst. 1 zákona Č. 106/199Sb., o svobodném přístupu k
informacím, pokud povinný subjekt žádosti, byt' i jen z části, nevyhoví, vydá
ve lhŮtě pro vyřIzeni žádosti rozhodnuti o odrrňtnuti Žádosti, popř o odm'tnutí
části žádosti, s výjimkou případŮ, kdy se žádost odloží.
Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pÍsm. d) informačního zákona
povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž
odmÍtnuti rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje nás|edujÍcÍ informace:
a) První pracovník je z povodí Ohře s.p., který řešil problematiku mIstnIho
potoka v Dolním Šenově. Osobně jsem s tímto pracovníkem byl u č.p. 538,
kde jsme zmapovali členitost terénu nad zmíněným domem. Na zahradě,
kde je vpusť do propustku jsme nebyli.
b) Druhý pracovník je z ORP Rumburk - vodoprávního odboru, který byl na
místě beze mne. Dle jeho sdělení si propustek prohlédl ve spodní Části
výtoku. Propustek zhodnotil jako prŮchozí.
V obou těchto případech se jednalo pouze o předběžnou konzultaci a
seznámení se s problémem v dané lokalitě, a proto není jakýkoliv zápis
nebo protokol.
c) Třetím pracovníkem, se kterým jsem jednal telefonicky, je pracovník
stavebního úřadu ve Šluknově. Dotazoval jsem se, jak řešit situaci, když by
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město chtělo vybudovat nový VětŠí propustek pod cestou u Cp. 538.

Poučeni:

Proti tomuto Rozhodnuti lze v rozsahu, ve kterém byla žádost odmítnuta, dle
ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a v souladu s ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podat do
15 dnŮ odvolánI ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Města
velký Šenov.

Bc. Karel Hanisch
místostarosta
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