OBEC VŠEHRDY
VŠehrdy 29, 430 01Všehrdy
Číslo jednací: OÚVŠ-301/2020
Číslo spisu: OÚVŠ-274/2020
Oprávněná úřední osoba: Be. Petra Březinová

Ve Všehrdech dne 20.7.2020

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ

ŽÁDOSTI
Obec Všehrdy jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst.1 zákona Č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ") rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojeni s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
žádosti o poskytnutí informace, kterou obecní úřad Všehrdy obdržel dne 24.6.2020 od
žadatelky

takto:

Podle ustanovení dle § Ba a § 15 odst. 1 lnfZ se dle § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, částečně odmítá, a to konkrétně tak, že se
neposkytnou osobní údaje fyzických osob v poskytnutých smlouvách.

Odůvodněni:
Obecní úřad Všehrdy obdržel žádost o sděleni v intencích zákona č. 106/1999 sb. o
svobodném přístupu k informacím, od žadatelky
na kterou byla podána
ze strany obecního úřadu Všehrdy výzva k upřesněni žádosti dne 29.6.2020, jelikož jste ve své
žádosti požadovala informace, které nebylo možné poskytnout, jelikož žádost obsahovala
požadavek, k jakým smluvním vztahům se obec Všehrdy zavázala v období od 1.1.2020 do
30.6.2020, přičemž žádost byla podána ještě před možným termínem uzavření těchto smluv.
Dne 30.6.2020 obdržel obecní úřad Všehrdy odpověď' na výzvu k upřesnění žádosti. Dne
1.7.2020 byla zaslána obecním úřadem prosba a vysvětlení, aby bylo ujasněno upřesněni
výzvy, dodržováni lhůt a snaha vyhovět. Dne 7.7.2020 zaslal obecní úřad Všehrdy Oznámeni o
výši úhrady za poskytnutí informací dle §17 odst. 3 zákona Č. 106/1999 Sb. a obratem byla
téhož dne provedena požadovaná úhrada a tudíž ji považujeme za akceptaci pro poskytnuti'
informaci a vydání tohoto Rozhodnutí o částečném odmítn utí z důvodu och rany osobních
údajů.
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
Dále sdělujeme, že v příloze č. 1 jsou přehledně vypsané poskytnuté požadované informace,
přičemž u každé smlouvy máte uvedeno, zda byl smluvní vztah anonymizován a datum
uzavření. Smlouvu o přenechání věci a následného darování jsme vám již zaslali dne
18.6.2020, kdy jste požadovala smluvní vztahy k datu do 31.12.2019. Abychom se vyhnuli
konfliktu a duplicitnImu zasňání a účtováni, sdělujeme vám, že smlouva je ve stejném znění,
které jste od nás již obdržela a sama jste totožnou smlouvu v únoru 2020 podepsala.
Z výše uvedených důvodů rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnuti'.
Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti' lze podat odvolánI a to v souladu s ustanovením § 16 zákona o
svobodném přístupu k informacím. Odvo|áni musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnuti'. OdvolánI se podává ke Krajskému úřadu ústeckého kraje,
podáním učiněným u povinného subjektu, který rozhodnuti' vydal.
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Be. Petra Březinová, sta rostka

Příloha č. l: Přehled smluvních vztahů obce Všehrdy za období od 1.1.2020 do 30.6.2020
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Digitálně podepsal
Be. Petra Březinová

Be. Petra Březinová
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