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Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:                      SMO/478868/21APo
Sp. zn.:

Vyřizuje:            
Telefon:              
Fax:
E-mail :              

Datum:                    2021-08-30

Tyršova 6, a.s.

Žádost   o   poskytnutí   informace   podle   zákona   č.   106/1999   Sb.,   o   svobodném   přístupu
k informacím

Vážený pane,

k Vaší žádosti  o poskytnutí  informace ve  smyslu zákona č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
kinformacím,     ve     znění     pozdějších     předpisů,     datované     dne     19.     srpna     2021,     č.j.
SMO/467361/21/LPO Vám  zasíláme  podkladový  materiál  z 111.  schůze  rady  města ze  dne
10. srpna 2021 č. RM_M 52 „Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (nám.  Dr.  E.  Beneše)" včetně důvodové zprávy a všech jeho 4 příloh s vyloučením
těch informací, o kterých bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, kdy se odmítnutí týkalo
osobních údajů, které jsou v zasílané informaci začerněny. Příslušné rozhodnutí Vám bylo zasláno
společně s tímto poskytnutím informace.

S pozdravem

1/2
Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

lč 00845 451  Dlč CZ 00845 451
číslo účtu 27-1649297309/0800
lD DS 5zubv7w

;\'!íť;ť##f fg ;#F!!f fif f l   .#f fH`ff# „



Příloha:
NTrinausnesení
Důvodová zpráva
Příloha č. 1 -Územní informace, letecký snímek, regulační podmínky
Příloha č. 2 - Memorandum o spolupráci
Příloha č. 3 -Žádost Íýzické osoby
Příloha č. 4 -Územní infomace, letecký snímek, Žádost právnické osoby a její doplnění
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Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:

SMO/478868/21A,PO

Fax:
E-ma i l :           

Datum:                    2021-08-30

Tyršova 6, a.s.

ROZHODNUTÍ

Statutámí  město  Ostrava,  Magistrát  města  Ostravy,  odbor  legislativní  a  právní,  jako  povinný  subjekt,
ve  smyslu  §  2  odst.  1  zákona č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu k infomacím,  ve  znění pozdějších
předpisů,  ve  věci    žádosti  o  poskytnutí  infomace  dle  zákona  č.   106/1999  Sb.   o  svobodném  přístupu
k infomacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  společností  Tyršova   00

  ze  dne   19.  srpna  2021,  č.j.   SMO/467361/2MLP e,  týkající  se  poskytnutí
podkladového materiálu z 111. schůze rady města dne  10. srpna 2021  č. RM_M 52 „Návrh na záměr města
prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (nám. Dr. E. Beneše)"  rozhodl takto.

Výrok

Podle  ustanovení  §  8a,  ustanovení  §  12  a  ustanovení  §  15  odst.1  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném

přístupu   kinformacím,   ve   znění   pozdějších   předpisů,   se   žádost   o   poskytnutí   infomace   ze   dne
19.  srpna 2021,  č.j.  SMO/467361/21/fli,Po ,  podaná společností  Tyršova 6,  a. /17,

,  a to v částech,  týkajících  se  osobních  údajů  fýzických  osob,  uvedených
v podkladovém materiálu z 111. schůze rady města dne 10. srpna 2021 č. RM_M 52 „Návrh na záměr města
prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (nám. Dr. E. Beneše)", a to v důvodové zprávě,
v příloze č. 2 „Memorandum o spolupráci"  a v příloze č. 3 „Žádost ĎÍzické osoby" odmítá.

Odůvodnění:

Podle  §  8a  zákona  č.   106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k infomacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů
informace týkající  se  osobnosti,  projevů  osobni'  povahy,  soukromí  Íýzické  osoby  a  osobní  údaje  povinný
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Tí,mto p,ředpisem je zákon
č.   110/2019   Sb.,   o   zpracování   osobních  údajů   (dále  jen   „ZoZOU")   a  NARIZENI   EVROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně Íýzických osob v souvislosti se
zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směmice  95/46/ES  (obecné
nařízení o ochraně  osobních údajů (dále jen „GDPR").  Podle kapitoly  1  Článku 4  GDPR jsou „osobními
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údaji" veškeré infomace o identifikované nebo identifikovatelné ĎÍzické osobě (dále jen „subjekt údajů");
identifikovatelnou  fýzickou  osobou je  ĎÍzická 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  ĎÍzické,  ĎÍziologické,  genetické,  psychické,  ekonomické,  kultumí  nebo
společenské  identity  této  Ďzické  osoby.  Podle  kapitoly  1  Článku  6  a  7  GDPR  osobní  údaje  musí  být
zpracovány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, jinak s předchozím souhlasem subjektu
údajů. Dle § 3 ZoZOU subjektem údajů se rozumí ĎÍzická osoba, k níže se osobní údaje vztahují.

Podle § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
jsou  povinnými  subjekty,  které  mají  podle  tohoto  zákona  povinnost  poskytovat  informace,  vztahující  se
k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky ajejich orgány a veřejné instituce.

Podle  §  12  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
všechna  omezení  práva  na  infomace  provede  povinný  subjekt  tak,  že  poskytne  požadované  infomace
včetně doprovodných infomací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.

Podle  §   15  odst.1   zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  kinformacím,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byt'  i jen  zčásti,  nevyhoví,  vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

V požadovaném podkladovém materiálu z 111. schůze rady města dne  10. srpna 2021  č. RM  M 52 „Návrh
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (nám. Dr. E. B-eneše)", který
obsahuje  návrh  na  usnesení,  důvodovou  zprávu,  přílohy  č.   1   až  č.  4  poskytnutých  žadateli  povinným
subjektem na základě žádosti o infomace, uvedené v tomto rozhodnutí, byly obsaženy i osobní údaje, a to
v důvodové    zprávě    Ůméno,    příjmení,    datum    narození,    adresa   bydliště)    ĎÍzické    osoby,    vpříloze
č. 2 „Memorandum  o  spolupráci" Oméno, příjmení,  datum narození,  adresa bydliště) Íýzické osoby a dále
všechny podpisy Íýzických osob pod memorandem, v příloze č. 3 „Žádost fyzické osoby" Oméno, příjmení,
datum  narození,  adresa bydliště  a podpis)  Ďzické  osoby.  Ty představují osobní údaj  ve  smyslu GDPR a
ZoZOU. Povinný subjekt neobdržel souhlas ke zpracování osobních údajů Ůejich poskytnutí) od těchto osob
(subjekty  údajů)  ve  prospěch  třetích  osob.  Takové  zpracování  osobních  údajů  by  tvořilo  účel  odlišný
od účelu, k jakému byly osobní údaje původně shromážděny. Povinný subjekt (správce údajů) konstatuje, že
v daném   případě   nebyly  proto   naplněny  podmínky  pro   zpracování   osobních   údajů   osob  uvedených
v dotčeném podkladovém materiálu vyplývající z uvedených ustanovení GDPR a ZoZOU.

V ostatních  případech  Omen  a  příjmení)  se jednalo  o  údaje,  které  nebyly  vyhodnoceny jako  údaje, jež
podléhají uvedené ochraně, kdy se jedná o údaje z veřejných rejstříků a používané běžně v rámci podnikání
těchto subjektů, v obchodním styku a za obecným reklamním účelem. Jejich užití je tedy dovoleno v rámci
obecného souhlasu k obecnému užití,  a proto mohly být poskytnuty.  Dále nebyly vyhodnoceny k ochraně
osobní údaje žadatele o infomaci neboť v tomto případě není ochrana důvodná při jejich poskytnutí žadateli,
tedy stejnému subjektu.

Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě  15  dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Uvedená
15-ti denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. 0 odvolání rozhoduje Krajský
úřad Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává u povinného subjektu.

„ otisk úředního razítka"
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