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Magistrát města Ostravy, 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Jméno:
Datum narození:

Adresa: ulice: 

město:

stát:.
Telefon: 

E-mail: 

Příjmení*:
Titul:
Č.p.: 
PSČ: 

Předmět: a) Informace o přípravě, jednáních, dohodách, závazcích, smlouvách, 

ujednáních, memorandech a dalších právních ujednáních uzavřených při přípravě akce Silnice 

U11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava, mezi. Skalka family park s.r.o., 

p p p ří adně společnosti Ridera NNS a. s. , Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Moravskoslezským 

krajem 
Text: V rámci přípravy akce Silnice Ul 1 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu 

Opava, jste Vy osobně aktivně vystupoval, účastnil jste se vícestranných jednání a mediálne 

prezentoval Vaší zásluhu na řípravě předmětné akce. Žádám Vás proto o informaci o p p 
přípravných jednáních, dohodách, závazcích, smlouvách, memorandech a dalších právních 

ujednáních uzavřených při přípravě akce Silnice 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice 

okresu Opava, mezi Skalka family park s.r.o., případně společnosti Ridera NNS a.s, 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Moravskoslezským krajem. A to jak jednostranných, 

dvoustranných, trojstranných či vícestranných mezi citovanými organizacemi. Citované 

listiny mi v písemné podobě zašlete. 

Datum podání: 

11.10..2022 



Magistrát města ostravy 
odbor legislativní a právní 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/717072/22/LPO

Sp. zn.: S-SMO/680324/221L.POl2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 26.10.2022 

IIII tuhu III  ! ' 11111111111 
smoves83270ab1 

Vážený, 

statutární město Ostrava obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1.999 Sb.  o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, od žadatele

ze dne. 11.10.2022. 

K předmětné žádosti poskytujeme následující informace: 

Smlouvy a dodatky uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic poskytujeme v příloze č. 1 tohoto přípisu, 

celkem 11 dokumentů. 

Dohodu o sdružení Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1157 v příloze Č. 2 tohoto přípisu vyjma 

těch informací, u kterých bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace rozhodnutím 

č.j. SMO/717093/22/LPO/

Dále Vás informujeme, že se společností Ridera NNS a . nebyla v této věci uzavřena žádná smlouva, 

dohoda či memorandum nebo obdobné ujednání, jak jste požadoval poskytnout, a obdobně ani 

s Moravskoslezským krajem nebo Skalkou family park s.r.o. Rovněž nebyly nalezeny informace 

o přípravě či jednáních s těmito subjekty. 

S pozdravem 

a právního 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta LaDostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ CZ00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
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Magistrát města Ostravy 
odbor legislativní a právní 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. Zn.:

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

SMO/717o93/22/LPO

S-SMO/680324/22/LPO/3 

26.10.2022 

ROZHODNUTÍ 
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Ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 ze dne 11.10.2022, č. J '. SMO/680324/22/LPO/  označené jako „Žádost 

o poskytnutí informací dle zákon. a č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů", statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní 

rozhodl takto 

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

pozdějších předpisů, se žádost o poskytnutí informace ze dne 11. 10. 2022, podaná ze strany 

(dále jen „žadatel"), ze dne 

1110 2022, č. '. SMO/680324/22/LPO/  označené jako „Žádost poskytnuti informací dle J J o P 

zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" (dále jen 

„žádost"), se ve vztahu k písm a) žádosti v části týkající se osobních údajů odmítá a ve zbylé části 

byly informace poskytnuty sdělením „Poskytnutí informací" ze dne 24. 10. 2022 č. j. 

SMO/717072/22/LPO/ . 

Odůvodnění: 

[1]Statutarni město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt) obdrželo výše 

uvedenou žádost žadatele. V žádosti žadatel požadoval poskytnutí informací 

„Informace o přípravě, jednáních, dohodách, závazcích, smlouvách, ujednáních, memorandech a 

dalších J rávních u jednáních uzavřených při přípravě akce Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-

hranice okresu Opava, mezi Skalka family park s. r. o., případně společnosti Ridera NNS a. s. , 

Reditelstvím silnic a dálnic ČR, Moravskoslezským krajem. 

Text: V rámci ří rav akce Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná-hranice okresu Opava, jste Vy p p y 
osobně aktivně vystupoval, účastnil jste se vícestranných jednání a mediálne prezentoval Vaší zásluhu 

na pří ravě ředmětné akce. Zadám Vás proto o informaci o přípravných jednáních, dohodách, p p 
závazcích, smlouvách, memorandech a dalších právních ujednáních uzavřených při přípravě akce 

Silnice I/11 Ostrava, prodloužena Rudná-hranice okresu Opava, mezi Skalka family park s. r. o., p ~ .. 
případně společnosti Ridera NNS a.s, Reditelstvím silnic a dálnic CR, Moravskoslezským krajem. A 
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Magistrát města ostravy 
odbor legislativní a právní 
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to jak jednostranných, dvoustranných, trojstranných či vícestranných mezi citovanými organizacemi. 
Citované listiny mi v písemné podobě zašlete," 

[2]Podle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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. Tímto předpisem je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
(dále jen „ZoZOU ) a NARÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „GDPR"). Podle kapitoly 1 článek 4 odst. 1 GDPR jsou „osobními údaji" veškeré 
informace 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, sít'ový 
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní 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 

v r • r • o • i • o r r s předchozím souhlasem subjektu údajů. Dle § 3 ZoZOU subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, 
k níž se osobní údaje vztahují. 

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

[4]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, popřipadě o odmítnutí části žádosti. 

[5]V rámci požadované informace jsou uvedeny rodná čísla a podpisy v rámci dohody o sdružení. 
Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11-1/57, které představují osobní údaj ve smyslu GDPR a ZOZOU. 
Povinný subjekt neobdržel souhlas ke zpracování osobních údajů (jejich poskytnuti) 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 napiněny podmínky pro zpracováni osobních údajů osob 
uvedených v dotčených listinách vyply'vající z uvedených ustanovení GDPR a ZOZOU. 

[6]Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že v daném případě nebyl udělen souhlas se zveřejněním 
příslušných informací, nebyly tyto informace ze strany povinného subjektu poskytnuty, a povinný 
subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a žádost částečně odmítl. V ostatních 
částech byla žádost vyřízena přípisem včetně jeho příloh ze dne 24. 10. 2022 č.j. 
SMO/717072/22/LPO/  
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Magistrát města Ostravy 
odbor legislativní a právní 

Poučení: 
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Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 
Uvedená 15denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Odvolání se podává u povinného subjektu. 

- podepsáno elektronicky-
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