


 

 

 
OS-1911-2021-IFl Grant Management Services 

ITICO SERVICE, s.r.o 
Rybná 716/24 
Staré Město 
110 00  Praha 1 

10. 5. 2021 

Mgr. Florešová 

577 004 815 

floresova@mesto-slavicin.cz 

 
 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad Slavičín, odbor správní, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o 
žádosti společnosti ITICO SERVICE, s.r.o, IČ 02230674 (dále jen „žadatel“), ze dne 15. 4. 2021,  
 

takto: 
 

 
Podle § 15 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 8a informačního zákona a čl. 6 odst. 1 písm. a) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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, dále jen „nařízení GDPR“), se žádost žadatele 
částečně odmítá  tak, že v přehledu požadovaných rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků 
řízení a třetích osob. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Povinný subjekt obdržel dne 15. 4. 2021 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod č. j. OS-1521-2021-
IFl, ve které žadatel žádá o: 
poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných správním orgánem v rámci územního a stavebního řízení 
dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení 
 
vydaný Vaším správním orgánem za období od 01.06.2020 až 15.04.2021 a které se týká pouze 
novostaveb rodinných domů, nikoli staveb infrastruktury. 
Z výše uvedeného rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tyto informace: 
- identifikace žadatele  
- lokalitu stavby (např. katastrální území a parcelní číslo) 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu 
Pro účely žádosti je nejvýhodnější zaslání jednoduchého přehledu nebo kopií vydaných rozhodnutí. 
 
Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“. 
 
Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická 
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 



identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.  
 
Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor operací s 
osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“ 
 
Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaných rozhodnutí souhlas 
s předáním osobních údajů jiné osobě. Nejsou pak splněny ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 
nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí 
informace v souladu s § 8a informačního zákona. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci 
žádosti o poskytnutí informace evidované pod č.j. OS-1521-2021-IFl upřednostnil právo na ochranu 
osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod 
nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím 
současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace. 
 
S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o 
poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených v textu 
jednotlivých rozhodnutí, v souladu s § 8a informačního zákona ve spojení s § 15 odst. 1 informačního 
zákona částečně odmítl a zasílá žadateli pouze anonymizovaný přehled požadovaných rozhodnutí. 
 
Poučení: 
 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 
16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat 
odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje se: 
1x ITICO SERVICE, s.r.o., do DS cag3zk4 
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