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PofiATĚLNA!!!
Žádost o poskytnutí informac€ ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodbém přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpísů

Ostravci

Jméno: 
SMO/121905/21
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Příjmení: 

Datum narození/IČ0: společnost NKSCD, s.r.o.

Adresa:           ulice

měst

stát: 

(uvede  se  adresa  místa  trvalého  pobytu,  nebo  není-Li  žadatel  pŤihlášen  k trvalému  pobytu.

uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže

se  liší  od  adresy  místa  trvalého  pobytu  nebo  bydliště:  u  právnických  osob  se  uvede  název,

identifikační  číslo  a  adresa  sídla  nebo  adresa  pro  doručování,   ]iší-li  se  od  adresy  sídla;.

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Telefon:          

E-maH:          

Př€dmět:        Žádost o poskytnutí kontaktů na v]astníky motorových vozide]

Tímto  Vás  žádáme  o  poskytnutí  kontaktů  na  v]astníky  níže  uvedených  motorových
vozjdel

  a   to   zdůvodů   porušování   Provozního
parkovacího řádu  ob€hodního centra (dlouliodobé parkování vozideustání  přes  noc) a
také z důvodu porušování vnitřnich předpisů požární ochrany.

EE
Datum i]odán]': 3# 2021 i.€u Hmollm Slto.l"® Ctmth

DW(lopM€NT, f.Í.®.



Magistrát města Ostravy
Odbor dopravně správních činnosti

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

03.03.2021
SMO/132508/21/DSČ/
S-SMO/121905/21/DSČ/2
INF-24/2021 zák.č.106/199 Sb.

09_03.2021

NEW KAROLINA SHOPPING CENTEFt
DEVELOPMENT, s.r.o.

ROZHODNUTI

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst.
1  zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o svobodném přístupu  k infomacím),  rozhodl,  že žádost,  kterou   dne   3.3.2021                   podala   ve smyslu
ustanovení § 4 téhož zákona

společnost   NEW   KAROLINA SHOPING CENTER DEVELOPMENT s.r.o

ve   věci   poskytnutí   infomace   v   návaznosti   na   sdělení

,  a to  z  důvodu  porušování
Provozni'ho  parkovacího  řádu  obchodniho  centra  (dlouhodobé  parkování  vozidel/stán]'  přes  noc)  a  také  z
důvodu  porušování  vnitřních  předpisů  požámí  ochrany,  se  ve  smyslu  ustmovení  §   ]5  odst.   1   zákoTia  o
svobodném přístupu k informacím

odmitá.

Od ů vod n ě n i :

Magistrátu  města  Ostravy.   odboru  dopravně  správnich  činností.  byla  dne  3.3.2021      osobně  
  doručena   za   společnost   NEW   KAROLINA   SHOPING   CENTER   DEVELOPMENT   s.r.o,

žádost   ve  smyslu  zákona  č   106/1999  Sb   o  osk tnutí  infomace  formou  sdělení  kontaktů  na  vlastník
motorových  vozide

. ..
Uvedenými    vozidly   je    údajně    porušován    Provozní    parkovací    řád    obchodního    ceritra   (dlouhodobé

parkování/stání přes noc) a také porušovány vnitřní předpisy požámí ochTany.

Povinný  subjekt  posoudil  předmětnou  žádost    a  uvádí,  Že    podle  §  4  odst.   1   zákona  č.  56/2001   Sb..  o

podmínkách   provozu   vozidel   na   pozemních   komunikacích,  je   registr   silničních   vozidel   informačni'm
systémem  veřejné  správy  podle  zvláštni'ho  zákona  (tj.  zákona  č.  365/2000  Sb.,  o  informačních  syslémcťh
veřejné  správy  a  o  změně  někteTých  datších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů}`  přičemž  spTávcem je
ministerstvo  a  obsahuje  evidenci  v  zákoně  vy.imenovaných  údajů.  V    §  5  zák.  č.  56/2001   Sb.  se  taxativně
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stanoví, kterým subjektůin,  k jakým účelům a jakým způsobem zajišťuje ministerstvo, popřípadě úřady obcí
s rozšířenou působností, výdej údajů z tohoto infomačního systému.

Správní  orgán,  jako  zpracovatel  osobních  údajů  provozova[elů  a  vlastníků  vozidel  zapsaných  v  registru
silničních  vozidel,  je  pak  podle  zák.   č.110/2019  Sb.,   o  zpracování   osobních  údajů.   povinen  dbát  při
zpracování  těchto osobních  údajů  (které  zpracovává  na základě  zákona č.  56/2001  Sb.)  práva  na  ochranu
soukromého a osobního života subjektu údajů.  Právo na ochranu soukromí je  zakotveno v čl.  7  odst.  1  a čl.
10  odst.  2  a  3  Listiny  základnich  práv  a  svobod,  a  i  přestože  toto  právo  může  v  určité  míře  kolidovat  s
dalšími   lidskými   právy   a   svobodami.   Správní   orgán  je   povinen   postupovat   v   sou]adu   s   příslušnými
ustanoveními  zák.  č,110/2019  Sb.,  a  to  tak,  aby  subjekt  údajů  neutrpěl  újmu  na  svých  právech  a  zároveň
bylo dbáno na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukroniého a osobního života viz. § 24 a násl.

V   návaznosti  na  posledně  uvedené  se  pak  správní  orgán  žádostí   zabýval   právě   z  hlediska  poskytnutí
osobních  údajů  z  registru  silničních  vozidel  ve  vztahu  k  právní  úpravě  ochrany  osobních  údajů  a  z toho
plynoucím  limítům  pro výdej  těchto údajů z registru.  kdy adresáti veřejné správy  mají  legitimní očekáváni'.
že  do jejích  ústavně  garantovaných  práv  na  ochranu  osobnosti,  soukromého  a  osobního  života.  resp. jejich
osobm'ch údajů,  nebude nedůvodně zasahováno, resp. že tyto údaje nebudou nikým zneužity (srov. zejména
čl.10  a č].17  Listiny  základních práv a  svobod,  popř.  čl.  8  Úmluvy  o  ochraně  lidských  práv  a základních
svobodg jakož  i  od  25.5.2018  účinné  Obecné  nařízení na  ochranu  osobni'ch  údajů  /Nařízení  (EU)  20]6/679
(GDPR)/  a  na  zákonné  úrovni  zejména již  zm{něný  zákon  č.110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobni'ch  údajů).
Osobním údajem je jakákoliv infomace t}'rkající se  určeného riebo určitelného subjektu.  Osobní údaj je tedy
jakýkolív údaj,  který se týká fyzické osoba (subjekt údajů) a tato fyzická osoba je  nebo může  být přímo ze
shromážděných  údajů  nebo  na  jejich  základč  jiným  způsobem  identifikována.  Zásady  ochrany  se  musí
vztahovat na veškeré informace týkající se identjfikované nebo identifikovatelné osoby.

V  souvislosti  s  žádosti  o  poskytnutí  informace  byl  proveden test  proporcionality,  zda jsou  či  nejsou  dány
podm'nky  a  dúvody  k  upřednostnění  práva  na  informace  před  právem  na  ochranu  osobnosti  a  v  této
návaznosti by]a rovněž posuzována povaha žadatele o informaci. V případě žadatele o infomace se jedná o
soukromoprávní  subjekt,  přičemž jen  stěží  lze  dovodit  veřejný  zá.iem  na  informace,  kdo  jsou  v]astníky
předmětných vozidel, kteří parkují v prostorách podzemnich garážových stání.  V žádosti o informace nejsou
specifikovaná  konkrétní  porušení  a  navíc  není  uvedeno,  jakým  způsobem jsou  řidiči  vozidel  (vlastníci  či

provozovatelé) prokazatelně informování o podmínkách parkování vozidel tzn.. že v žádosti žadatel neuvedl
rozumné důvody, pro něž by měl v dané konkrétní situaci existovat veřejný zájem na vyhovění jeho žádosti.
Povimý  subjekt  dospěl  k závěru,  že  v daném  případě je  nutné  upř€dnostňovat  právo  na  ochranu osobních
údajů.  Ochranu  osobnfch  úda.iů je  nutné  posuzovat  rovněž perspektivou  následného  zveřejnění  informace
způsobem  umožňujícím  komukoliv  dálkový  přístup,  neboť  v  §  5  odst.  3  zákona  o  svobodném  přístupu  k
informacím  se  s[anoví,  že  do  15  dnů  od  poskytnutí  informace  na  žádost  povinný  sub.iekt  tyto  informace
zveřejní.  Z  tohoto  důvodu  tak  i  následné  zpřístupnění  informace  představuje  zpracování  osobních  údajů,
které musí splňovat požadavky kladené příslušnými  předpisy.

Povinný  subjekt tedy  rozhodl  tak, jakje  uvedeno  ve  výroku  tohoto  rozhodnuti,  a žádost  odmítl  ve  smyslu
ustanovení  §  15  odst.1   zákona  o  svobodném  přístupu  k  informaci'm  s  tím.  že  výpis  z  registru  vozidel  v
návaznosti  na vlastníky vozidel  a kontakty na ně neposkytne.

Poučení:

Proti  rozhodnutí  lze  podat  podle   ustanovení  §   16  odst.   1   zákona  o  svobodném  přístupu  k   informacím
odvolání  ve  lhůtě   ]5  dnů  ode  dne  oznámeni'  tohoto  rozhodnutí  ke  Krajskému  úřadu  Moravskoslezského
kraje,  a  to  prostřednicwím  podání  u  povinného  subjektu  -  Magistrátu  města  Ostravy,  odboru  dopravně
správních   činností.   Patnáctidenní   ]hůta  pro  podání  odvolání  zač]'ná  plynout  dnem   nás]edujícím   po  dni
doručení  písemnosti  adresátovi,  přičemž  v  případě.  kdy  adresát  nebyl  při  doručení  písemnosti  zastižen,  a
písemnost byla uložena u  doručovatele, se podle  ustanovení  §  24 odst.  1  správního řádu pokládá písemnost
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za doručenou desátým dnem od data uložení. V souladu s utanovenfm § 85 odst.  1 správního řádu má vča§
podané  odvolání  odkladný  účinek.  Podle  ustanovení  §  82  odst.  2  musl  mít  podmé  odvolání  náležitosti
uvedené  v  ustanovení  §  37  odst.  2  správního  řádu,  tedy  z  něj  musf  být  patmo,  kdo  odvolání  čini',  proti
kterému rožhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadáno a v čem je spatřován rozpor s prámími předpisy.

Rozdělovník:  1 x  NEW KAROLmA SHOPING CENTER DEVELOPMENT s.r.o.
1  x spis
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