Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Tazatel žádal o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a to:
1. Seznam osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů
2. Seznam nemovitých věcí (označení dle § 8 zákona č. 256/2013 Sb.) ve vlastnictví obce,
které jsou užívány nájemcem
Ad 1) Obec Heřmanice u Oder v této věci vydala Rozhodnutí:

Rozhodnutí
Obec Heřmanice u Oder podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti žadatele, podané dne 31.03.2018,
o poskytnutí informací :
1. Seznam osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů
2. Seznam nemovitých věcí (označení dle § 8 zákna č. 256/2013 Sb.) ve vlastnictví obce,
které jsou užívány nájemcem
odmítá
žádost v části týkající se Seznamu osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak
180 dnů.
Odůvodnění:
Své rozhodnutí odůvodňuje obec Heřmanice u Oder takto:
Žádostí doručenou dne 3. 4. 2018 požádal „žadatel“ Obec Heřmanice u Oder o poskytnutí
informací uvedených v žádosti, a to:
3. Seznam osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 180 dnů
4. Seznam nemovitých věcí (označení dle § 8 zákona č. 256/2013 Sb.) ve vlastnictví obce,
které jsou užívány nájemcem
Jediným dlužníkem Obce Heřmanice u Oder, splňujícím podmínku dluhu po splatnosti více než
180 dnů, je fyzická osoba.
Podle ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb. povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v
souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
Podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je osobním údajem jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, přičemž 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.
Osobním údajem tedy nepochybně je jméno a příjmení fyzické osoby, zejména ve spojení
s plným označením adresy trvalého pobytu, tzn. názvem obce a číslem popisným, případně i
názvem ulice nebo části obce, neboť umožňuje jednoznačně identifikovat určitou fyzickou
osobu.
Podle ust. § 5 odst. 1 písm. f) a odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů musí Obec Heřmanice
u Oder jako správce osobních údajů dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také musí dbát na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, uloženou mu
ust. § 10 zákona o ochraně osobních údajů.
S ohledem na výše uvedené Obec Heřmanice u Oder rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,
který o odvolání rozhodne. Odvolání se podává prostřednictvím obce Heřmanice u Oder ve
lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
Ad 2) Seznam nemovitých věcí (označení dle § 8 zákona č. 256/2013 Sb.) ve vlastnictví
obce, které jsou užívány nájemcem:
a) v katastrálním území Heřmanice u Oder:
parc. č. 100, 183/3, 217/3, část 1406/2, 1406/13 (část), 228, 229/2, 296/5, 644, 678/1,
701/1, 813, 959/4, 1048/4, 1050, 1072, 1076/1, 1078/4, 1079, 1305, 1326/1, 1350,
b) v katastrálním území Véska u Oder:
parc. č. 608 (část), 104/3, 137/2, 155/1, 155/2, 179/2, 179/3, 322/1, 322/2, 322/3,
322/4, 322/5, 324, 341, 342, 400, 403/1, 575/2, 618, 620, 621/1, 621/2,101/2, 405/1,
405/6, 405/7, st. 53.
Zpracovala: Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce 9. 4. 2018

