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Obecní úřad Rybnice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti
, nar.
,
, 331 51 ze dne 9.5.2019 o poskytnutí informace o tom, k jakému datu je oprávněn
pan
řídit vozidla v kategorii „T“, takto:
Žádost žadatele
, nar.
,
, 331 51 ze dne 9.5.2019
o poskytnutí informace o tom, k jakému datu je oprávněn pan
řídit vozidla
v kategorii „T“ se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, odmítá tak, že požadovaná informace
nebude poskytnuta, neboť zasahuje do soukromí fyzické osoby, případně jejích
osobních údajů a nesouvisí s výkonem veřejné funkce pana starosty.
Odůvodnění:
Obecní úřad Rybnice obdržel dne 9.5.2019 žádost
, nar.
,
, 331 51 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
a to informace o tom, k jakému datu je oprávněn pan
řídit vozidla v kategorii „T“.
Dle § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy,
soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími jejich
ochranu. Žadatel požadoval poskytnutí informací, které jsou osobními údaji fyzických osob
(adresy trvalého pobytu a rodná čísla) ve smyslu zákona č. 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. Jelikož obecní úřad nemá od dotčených
osob souhlas k poskytnutí požadovaných, je vůči těmto údajům splněn důvod
pro odmítnutí (částečné odmítnutí) žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Rybnice tak, že žádost o poskytnutí
informací v rozsahu osobních údajů odmítl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje prostřednictvím obecního úřadu Rybnice.
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