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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 2. 8. 2021 

 

Naše č.j.: OS/KT/3141/2021/DošK 

Vyřizuje: Kateřina Doškářová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: katerina.doskarova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 17. 8. 2021 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím“) posoudil žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, kterou dne 2. 8. 2021 podala společnost BAGGIO s.r.o., se sídlem Velká Hradební 48, 400 

01 Ústí nad Labem (dále jen žadatel), prostřednictvím podatelny ÚMO Střekov, ve které žádá o informace 

o tom, „kdo podává stížnosti na provozování stánku na p.p.č. 646/1 k.ú. Církvice a jak byly vyřešeny“. 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podala 

uvedená právnická osoba 

se 

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na § 8a odst. 1 

téhož zákona 

 

o d m í t á . 

 

Odůvodnění: 

 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona 

o svobodném přístupu k informacím obdržel dne 2. 8. 2021 od žadatele podání obsahující žádost 

o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, která se týká podání informací 

o fyzické osobě: „kdo (jméno, příjmení, adresa) podává stížnosti na provozování stánku na p.p.č. 646/1 k.ú. 

Církvice a jak byly vyřízeny“.  

 

Povinný subjekt zjistil, že na uvedenou provozovnu byla podána stížnost Úřadu městského obvodu ÚL –

Střekov dne 11. 8. 2020, další stížnosti byla podána Magistrátu města Ústí nad Labem dne 15. 7. 2021. 

 

 

BAGGIO s.r.o. 

Velká Hradební 48 

400 01 Ústí nad Labem 

 

Vypraveno e-mailem: 
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Podle § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 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.  

 

V té části, kde žadatel požaduje sdělení informací o tom, které fyzické osoby stížnosti podaly, tedy žádá 

o poskytnutí osobních údajů o těchto fyzických osobách. Právním předpisem upravujícím jejich ochranu je 

Nařízení EU 2016/679 ("GDPR"), přičemž při prostudování čl. 6 tohoto nařízení s výčtem možných 

zákonných důvodů pro takovéto zpracování osobních údajů dospěl povinný subjekt k závěru, že poskytnutí 

požadovaných osobních údajů by bylo možné jen se souhlasem subjektu údajů. 

 

Na dotaz povinného subjektu, zda subjekt údajů souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, přitom byl 

v případě obou stížností tento souhlas výslovně odepřen. Za této situace povinný subjekt uzavírá, že 

poskytnutí žádané informace by bylo v rozporu se zákonem, a proto žádost odmítl. 

 

Stížnost podaná dne 11. 8. 2020 již byla vyřízena, a to písemnou odpovědí stěžovateli/stěžovatelce dne 

7. 9. 2020. Stížnost podaná dne 15. 7. 2021 Magistrátu města Ústí nad Labem dosud vyřízena nebyla. 

Žadateli tedy nelze poskytnout informace o tom, jak byla žádost vyřízena, neboť takovou informací povinný 

subjekt nedisponuje. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Magistrátu města Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne 

jeho doručení prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. 

 

Pokud bude odvolání učiněno prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě (e-mail, internet 

apod.) bez zaručeného elektronického podpisu, musí být do 5 dnů potvrzeno ústně do protokolu, písemně 

nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (viz § 37 odst. 4 správního 

řádu). 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA 

tajemník 

(opatřeno elektronickým podpisem) 




