
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Rozhodnutí 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze 

dne 6.5.2015 žadatele Dachstein AG, a.s., Heřmánková 2263/5, České Budějovice 5, 370 06 (dále 

jen „žadatel“) 

 

t a k t o: 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6.5.2015, ve které žadatel žádal o poskytnutí informací na 

základě níže citované žádosti: 

 

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon‘‘) tímto žadatel žádá o zaslání kopií následujících dokumentů:  

1. Územního rozhodnutí 
2. Stavebního povolení 
3. Kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu 

Vztahujících se k budově č.p. 2048 postavené na pozemku parc. č. 3192/5 v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic, obec 
Dobrá Voda u Českých Budějovic zapsaném na listu vlastnictví č. 2712 vedeném katastrálním úřadem pro Jihočeský 
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, budova netvoří součást pozemku, na kterém je postavena a je zapsána 
na listu vlastnictví č. 2914 vedeném katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, 
adresa budovy je Mírová 2048/6, Dobrá Voda u Českých Budějovic, PSČ 373 16 (dále jen „Budova‘‘)‘‘ 

 

se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 8a InfZ odmítá z části 

tak, že žadateli nebudou poskytnuty informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní a citlivé údaje osob uvedené v požadovaném spise.   

 

 

Odůvodnění: 

Statutární město České Budějovice obdrželo dne 6.5.2015  žádost žadatele dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když žadatel v této žádosti žádá o kopie 

územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu týkající se 

výše uvedené budovy. Požadovanou informaci je povinný subjekt oprávněn žadateli poskytnout 

pouze z části, když dle ustanovení § 8a InfZ platí, že povinný subjekt poskytne informace týkající 

se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu 

s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Mezi právní předpisy, které upravují takovou 

ochranu, patří mimo jiné zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 4 písm. 

a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví, že osobním údajem je jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za 

určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Dále dle ustanovení § 4 písm. b) zákona č 101/2000 
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Sb., o ochraně osobních údajů stanoví, že citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu 

a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také 

biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů může příslušný správce 

údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, když zpracováním osobních 

údajů lze rozumět ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů. S ohledem na výše uvedené 

skutečnost, není povinný subjekt oprávněn žadateli požadované informace předat ani jinak 

zveřejnit. Tímto je ve smyslu ustanovení § 8a InfZ naplněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti 

dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ.  

 

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 
odst. 1 SpŘ podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje 
prostřednictvím statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného 
vyhotovení tohoto rozhodnutí.  

 

 

    
 
     
 
   Matějková Dana  

Vedoucí odboru kancelář primátora 
       
 

        

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Prvopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu 
2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen žadateli - Dachstein AG, a.s., Heřmánková 2263/5, České 

Budějovice 5, 370 06 

 


