Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

noreply <norep|y@manetin.cz>
18. července 2019 9:31
posta@manetin.cz; ji
žádost o informaci

Tento e-mail byl vygenerován automaticky z kontaktního formuláře z Vašich www stránek.

Odesilatel:
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Věc: Žádost q informaci

Dobrý den,
na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o sdělení zda město pronajímá
městský pozemek s parcel.čísly 758/5, 51, 52 v kat.území Rabštejn nad Střelou ve spodní části náměstí, konkrétně
mezi pozemky 49 a 54/2.Pokud ano, prosím o sděleni komu, na jak dlouho,za jakou částku a z jakého podnětu k
nájmu došlo.
jedná se o to, že díky zvýšenému pohybu turistů v'kabštejně často dochází k přeplňováni náměstí zaparkovanými
auty a tento pozemek je zahrazený i kdyŽ by tam mohla být další kapacita pro odstaveni vozidel.
Děkuji
Odesláno dne 18.07.2019 prostřednictvím kontaktního formuláře https://www.manetin.cz/
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Město Manětín, 331 62 Manětín 89

čj.: 550/2019/HS-2

V Manětíně dne 31. 7. 2019

Rozhoď n uti o částečném odrrútnutí poskytnutí požadovaných informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.
Město Manětín, jako povinný subjekt ve smyslu ustanoveni § 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 lnfZ, o žádosti žadatele ze dne 18.7.2019, ve věci žádosti o
poskytnuti informace, takto:
Vaše žádost o sděleni informací se s ohledem na § Ba lnfZ, částečně odmítá, a to v rozsahu
informaci požadovaných ve Vaši žádosti týkajících se toho, komu město pronajímá pozemky
označené ve Vaši žádosti.
Ve věci ostatních položených dotazů sdělujeme:
l) Město pronajímá Vámi označené pozemky od roku 2002 určité fyzické osobě.
2) Pozemky jsou pronajaty na dobu neurčitou za částku 600,-- KČ ročně.
3) K nájmu došlo pravděpodobně z podnětu nájemce. Podnět již byl skartován.

Odůvodnění:
Povinný subjekt obdržel dne 18.7.2019 žádost o poskytnuti informace, přičemž žadatel žádal
kromě jiného o poskytnuti informace o tom, komu město pronajímá v žádosti popsané pozemky.
Dle § Ba zákona lnfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujicimi
jejich ochranu.
Podle ČI. 4 odst. 1 nařízeni 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
identifikátoľ například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, slt'ový identifikátor nebo na
jeden či vÍce zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby".
Podle ČI. 4 odst. 2 nařlzení GDPR je zpracováním osobních údajů ,, jakákoliv operace nebo
soubor operaci s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez
pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturováni, uloženi, přizpůsobeni nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
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zpř/stupněn/ přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpňstupněnl, seřazení či zkombinováni,
omezení, výmaz nebo zničeni".
Podle ČI. 5 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR osobní údaje musí být ,,shromažd'ovány pro určité,
výslovně vyjádřené a legitimní' účely a nesměji být dále zpracovávány způsobem, který je
s těmito účely neslučitelný..."
žadatel požadoval poskytnutí informace, která obsahuje osobní údaje fyzické osoby (jméno a
příjmení) ve smyslu nařIzení GDPR, jejich poskytnutí podléhá úpravě nařizeni GDPR.
Takovou informaci lze poskytnout jen se souhlasem dotčené fyzické osoby. Jelikož město
Manětín nemá od dotčené osoby souhlas k poskytnutí požadovaných informací, je vůči těmto
údajům splněn důvod pro částečné odmítnuti žádosti.
S ohledem na výše uvedené rozhodlo město Manětín tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolání na základě ustanovení § 16 a § 20 odst. 4 lnfZ.
Odvdaci lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. OdvolánI lze podat u Města Manětín
a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.
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Mgr. jôgef Gilbert Matuška, starosta obce
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