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Městs@ úřad Staňkov

náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61

telefon 379 492 41/
KB Domažlice č.ú. 520 32//0100
Vaše zn.:
Vaše.sp.zn.:
Naše značka: 1542/2022

ds.' xnnib3pq

e. mail: podate/na@mestostankov. cz
DIČ CZ00253766

Staňkov, 16.6.2022

Adresát:

Věc:
č.j.1542/2022
Oprávněná úřední osoba: Ing.LuboŠ Holeček

Městský úřad Staňkov 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
Plzeň ze dne 14.6.2022 o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zápis z poslední schůze Rady města
Staňkov v tomto roce

takto:
Žádost žadatele

Plzeň ze

dne 14.6.2022 o poskytnutí informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím o zápis z poslední schůze Rady města Staňkov v tomto roce se dle § Ba a §
15 odst. l InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona Č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, Částečně odmítá tak, Že ...

Odůvodnění.'
Dle § Ba 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 také požaduje poskytnutí informací, které jsou osobními údaji
fyzických osob ve smyslu zákona č. l 10/2019 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 částečné
odmítnutí žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Staňkov tak, že žádost o poskytnutí
informací v rozsahu osobních údajů částečně 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 ve Staňkově.
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Ing.LuboŠ Holeček, tajemník MěU Staňkov
jméno, příjmení a funkce úřední osoby
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