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Městský úřad Mikulov
Odbor organizační a vnitřních věcí

Náměstí 1, 69220 Mikulov
tel.:519444555, fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz
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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci

Městský úřad Mikulov, rozhodl jako orgán příslušný dle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 20 odst.
4 písm. a) a § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění takto:
Žádost pana

(dále jen
„žadatel“) ze dne 15. 11. 2019 o poskytnutí zápisů Rady města Mikulov od 1. 1. 2019 do
současnosti v elektronické podobě na e-mailovou adresu , se v souladu s
§ 8a, § 15 a § 20 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s příslušnými ustanoveními správního
řádu

částečně odmítá,

s tím, že v poskytovaných kopiích dokumentů na základě žádosti, byly v souladu
s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o
zpracování osobních údajů.

Odůvodnění
Městský úřad Mikulov obdržel dne 15. 11. 2019 žádost od

o poskytnutí zápisů Rady města Mikulov od 1. 1. 2019
do současnosti v elektronické podobě na e-mailovou adresu

Jelikož dokumenty obsahovaly osobní údaje chráněné podle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, 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), informaci rozhodnutím částečně odmítá s tím, v poskytovaných zápisech byly
v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.

Dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právním
předpisy upravujícími jejich ochranu.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obecní zřízení“) má občan obce (event. další osoby podle 16 odst. 3 a § 17
obecního zřízení – dále jen „občan obce“) právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného
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účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do
usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a právo pořizovat si
z těchto dokumentů výpisy.
Jestliže občan obce žádá o poskytnutí jiných dokumentů než těch, o kterých se hovoří v § 16
odst. 2 písm. e) obecního zřízení je postavení občana obce totožné s „ostatními“ žadateli a
povinný subjekt je tedy povinen zajistit ochranu práv a svobod jiných osob.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Mikulov tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 od jeho doručení odvolání ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, prostřednictvím
Městského úřadu Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov,

Obdrží:

Přílohy:
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