Městský úřad

Staňkov

náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61
telefon 379 492 411

dat.schr.: xmub3pq
IČO 253766

KB Domažlice č.ú. 520-321/0100

č.j.

1410/2020/ho

Ve Staňkově dne 26.6.2020

Věc: Rozhodnutí odmítnutí žádosti

Oprávněná úřední osoba: Ing.LuboŠ Holeček, tajemník MěÚ Staňkov

Městský úřad Staňkov jako povinný subjekt dle § 2 odst. l 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 pana
Staňkov ze dne 16.6.2020 o poskytnutí informace o:
předání fotodokumentace Hydrotechnického posouzení dešt'ových vod na farmě ZD Srbice
v obci Poděvousy, který vypracovala v roce 2020 paní Ing. Tanczošová. Požadovaný dokument
byl zaslán na MÚ Staňkov, Odbor výstavby.

takto:

Žádost Žadatele Pana

345 61

Staňkov ze dne 16.6.2020 o poskytnutí informace o předání fotodokumentace
Hydrotechnického posouzení dešt'ových vod na farmě ZD Srbice v obci Poděvousy, který
vypracovala v roce 2020 paní Ing. Tanczošová. Požadovaný dokument byl zaslán na MÚ
Staňkov, a dle § 11 odst. 2 zákona Č. 106/1999 Sb., InfZ, ve znění pozdějších předpisů,
odmítá tak, že
Podle § 11
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, Že s poskytnutím
informace souhlasí
C) by tím byla poruŠena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo
práv souvisejících s právem autorským (dále jen ,,právo autorské")2b),

Odůvodnění:
Městský úřad Staňkov obdržel dne 16.6.2020 žádost
Staňkov ze dne 16.6.2020 o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím, a to 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 městský úřad nemá od dotčených
osob souhlas k poskytnutí požadovaných informací, je vůči těmto údajům splněn důvod pro
odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Staňkov 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 městského úřadu Staňkov.

E'" "Tjp,

úředního razítk"

%1{, ""'

, l'

?

l

. e""
Ing. Luboš Holeček, tajemník MěU Staňkov

Doručuje se:

2. správní spis
Y3. Odbor výstavby MěÚ Staňkov

