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V Ostravě dne 4.3.2021

MMO

Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb.

Na základě výše uvedeného zákona Žádáme o tyto infomace:

Žádáme o kopie veškerých dokumentů, vztahujících se k vybudování jakýchsi laviček a průchodu z
terasových prken na pozemku  v k.ú. Moravská Ostrava.
Zajímá nás, kdo vymyslel nápad tam něco takového postavit, kdo to schválil, veškerou stavební
dokumentaci a všechna protřebná povolení, souhlasy majitelů dotčených pozemků, fáktury za
celkové dílo a podobně.

Děkuji

ák,z.s.



Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j,:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

SMO/142637/21/OSR/
S-SMO/125104/21/OSR/2

17.  3.  2021

Spolek Ostražitý Ostravák, z.s.

Vážení'

vnáva2nosti  na  obdrženou  žádost  o  podání  informací  dle  zákona  106/1999  Sb.  ze  dne  4.  3.  2021  zasíláme

požadované  dokumenty, jež tvoří přílohu tohoto  sdělení,  vyjma  části  informací,  o  kterých  bylo  vydáno
rozhodnutí  o  odmítnutí  části  žádosti,  kdy  se  odmítnutí  části  žádosti  týkalo  osobních  údajů,  které
jsou  v  zasílané  informaci  začeměny  Příslušné  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti  Vám  je  zasláno
současně s tímto sdělením.

S pozdravem

Přílohy:

o     Příloha č.10bjednávka č.1268/2020/300 návrhu na využití prostranství v proluce u Masarykova náměstí
o     Příloha č. 2 Faktua č. ÍV200701 za vypmcování návrhu na využití prosúanství v proluce u Masarykova náměstí."
o     Příloha č.  3  Materiál  do Rady města ze dne  16.  6.  2020 kzadání VZMR na provedení projektu vrežimu nv-

HOUSE (vč. cenové nabídky společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.)
o     Příloha č. 4 Rozhodnutí Rady města ze dne  16. 6. 2020 o zadání VZMR na provedení projektu v režimu

IN-HOUSE společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
o     Příloha č. 5 Faktua č. 2000349 za realizaci zakážky „Výužití prosmnství u Masarykova náměstl"
o     Příloha č. 6 Návrh na „Využití prostranství u Masarykova náměstí
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Statutární město Ostrava
magistrát

Č. j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Vyhotoveno dne:
Vypraveno dne:

S-SMO/125104/21/SRO

17.  3.  2021

19. 3. 2021

ROZHODNUTI

` dle rozdělovníku

Ve  věci  žádosti  o  poskytnutí  infomace  dle  zákona  č.   106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k
infomacím, ve znění pozdějších předpisů,  Spolku Ostražitý Ostravák,  z.  s 6,  sídlem

, ze dne 4.  3.  2021, č. j.  SMO/125104/21/O ič, označené jako
„Žádost o  poskytnutí  infomací  dle  zákona  č.  106/1999Sb.",  statutámí  město  Ostrava,  Magistrát
města Ostravy, odbor strategického rozvoje rozhodl takto:

Podle  §  8a,  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění

sosztidžjiš,íyghó::rdapviá±,,S2.ž #t6í,insfío oyo,spč:'kJT
SMO/125104/2l/OSR/    označené   jako    „Žádost    o    poskytnutí    informací   dle    zákona    č.
106/1999Sb.",   se  ve  vztahu  kžádosti  o  poskytnutí  dokumentů  vztahujících  se  k  vybudování
jakýchsi laviček a průchodu z terasových prken na pozemku  v k.ú. Moravská Ostrava, v části
osobních údajů odmítá.

Odůvodnění:

#ií3ei:ítiz:o#:e:g,strdž:.eí#i'r:í#;:ýn;::IU.čž:o;í:7v:a:;:ž:e;':#V:šusá
„kopie veškerých dokumentů vztahujících se k vybudování jakýchsi laviček a průchodů z terasových
p7'ke#  #cr pozemk#   v k.  8;.  A4orcrvsffi  O§#ďi/o".  Dále  žádost  obsahovala  upřesnění,  o jaké
infomace  má  žadatel  zájem.  Jednalo  se  především  o  infomaci  kdo  vymyslel  nápad  tam  něco
takového  postavit,  kdo  to  schválil,  veškerou  stavební  dokumentaci  a  všechna potřebná povolení,
souhlasy majitelů dotčených pozemků, faktury za celkové dílo a podobně.

[2]Podle  §  8a zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu k infomacím,  ve znění pozdějších
předpisů,  (dále  jen  „zákon  č.   106/1999  Sb."),  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.  Tímtg ,předpisem je  zákon  č.  110/2019  Sb.,  o  zpracování
osobních  údajů  (dále jen  „ZoZOU")  a  NARIZENI  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU  A  RADY
(EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním
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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   článek  4  odst.   1   GDPR  jsou
„osobními údaji" veškeré infomace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen
„subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 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 fyzické,  fyziologické, genetické,

psychické, ekonomické, kultumí nebo společenské identity této fyzické osoby. V kapitole  1  článek
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 fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

[3]  Podle  §  8b  odst.  1  zákona č.  106/1999  Sb.  povinný  subjekt poskytne  základní  osobní údaje  o
osobě, které poskytl veřejné prostředky.

[4]  Podle  §  8a  odst.  2  zákona  č.  106/1999  Sb.  povinný  subjekt  poskytne  osobní  údaje  o  veřejně
činné  osobě,  funkcionáři  nebo  zaměstnanci  veřejné  správy,  které  vypovídají  o jeho  veřejné nebo
úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

[5]  Podle  §  12  věty  první  zákona  č.  106/1999  Sb.  provede  všechna  omezení  práva  na  infomace
povinný  subjekt  tak,  že  poskytne  požadované  informace  včetně  doprovodných  informací  po
vyloučení těch infomací, u nichž to stanoví zákon.

[6]  Podle  §  15  odst.   1  zákona  č.   106/1999  Sb.  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byť  i jen  zčásti
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí
části žádosti.

[5]  V rámci požadované  informace jsou uvedena jména, příjmení, telefonní čísla,  email a podpisy
vrámci   faktur   a   návrhu   na   „využití   prostranství   u   Masarykova   náměstí"   a   dále   podpisy
na materiálech  pro  jednání  Rady  města,  objednávce  či  protokolu  (na  fakturách  jsou  uvedeny
podpisy  účetního  včetně  jeho  jména,  telefonního  čísla,  emailu  a  podpis  jednatele  společnosti,
podpisy na materiálech  do Rady města,  objednávkách,  protokolech, jméno  a příjmení osoby, jež
nakreslila  příslušný  návrh),  které  představují  osobní  údaj  ve  smyslu  GDPR  a  ZoZOU.  Povinný
subjekt neobdržel souhlas ke zpracování osobních údajů Oejich 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  dotčených  listinách  vyplývající  z  uvedených  ustanovení  GDPR  a  ZoZOU.
Rovněž v případě těchto osobních údajů nebylo možné jejich podřazení pod ustanovení § 8a odst. 2
a §  8b odst.1  zákona č.  106/1999 Sb., neboť se nejedná o osobní údaje, na které by se vztahovala
uvedená povinnost jejich poskytnutí. Jmenovitě se jedná o podpisy na materiálech do Rady města a
objednávky, které není možné podřadit pod osobní informace poskytované podle § 8a odst. 2 zákon
č.106/1999  Sb.  a současně vjejich případě není dán veřejný zájem na jejich zveřejnění, neboť se
nejedná o takový údaj, který by byl sto vypovídat o veřejné či úřední činnosti takové osoby nebo o
jejím funkčním nebo pracovním zařazení. V daném případě se jedná o značku, kterou se stvrzuje, že
daný text byl osobou podepsán. V daném případě tak postačí infomace o tom, že dané dokumenty
byly  podepsány.  Není  zde  dán  veřejný  zájem  na  jejich  poskytnutí.  Dále  osoba,  která  kreslila
předmětný návrh není tou osobou, která by byla příjemcem veřejných prostředků, které ji poskytl
povinný  subjekt.  Příjemcem  veřejných  prostředků  byla  osoba,  pro  kterou  osoba  kreslící  návrh

2/3
Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
~.ostrava.cz

lč 00845 451  Dlč CZ 00845 451
čislo účtu 27-1649297309/0800 ffiffi#ff###ffi!E!



pracuje.  S ohledem na uvedené nejsou osobní údaje osoby kreslící návrh těmi údaji, které by bylo
možné zveřejnit podle § 8b odst.1  zákona č.106/1999 Sb.

Vzhledem  k  výše  uvedenému  povinný  subjekt  rozhodl  tak,  jak  je  uvedeno  ve  výroku  tohoto
rozhodnutí a žádost částečně odmítl.

Poučení:

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

Rozdělovník:
Spolek Ostražitý Ostravák, z.s

,
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