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ROZHODNUTÍ
Odbor stavební úřad městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost, kterou podala Mgr. et Mgr. Kamila Mesiarkinová,
advokátka, Josefská č.p. 504/8, 602 00 Brno, zastupující společnost AXIMA, spol. s r. o., Vídeňská
204/125, 619 00 Brno (dále též "žadatelka"), o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování
informací“) doručenou městskému úřadu Rosice dne 14.03.2022 a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona
o poskytování informací, ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění II. a III.
korrigenda (dále jen „nařízení EP a Rady“) rozhodl takto:
Požadavek na poskytnutí informace se v části týkající se:
Osobních údajů fyzických osob tj. jejich jména, příjmení, adresy a místa trvalého pobytu,
uvedených v poskytnuté informaci:
-

Stavebním povolení č. j. VMHO/2073/88/Má-Mat ze dne 20.9.1988
Kolaudačním rozhodnutí č. j. VMHO/1512/91/ing. Kl/Mat ze dne 18.9.1991
o d m í t á.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- Mgr. et Mgr. Kamila Mesiarkinová, advokátka, Josefská č.p. 504/8, 602 00 Brno
Odůvodnění:
Dne 14.03.2022 obdržel městský úřad Rosice žádost, kterou podala Mgr. et Mgr. Kamila Mesiarkinová,
advokátka, Josefská č.p. 504/8, 602 00 Brno, o poskytnutí informace dle zákona o poskytování informací:
poskytnutí kopie dokumentu - stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí domu Zastávka, č. p. 501.
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Podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona o poskytování informací, 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. Tímto právním předpisem je např. zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízení EP a Rady, nebo zákon
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování
osobních údajů“). Osobním údajem ve smyslu ustanovení čl. 4 bodu 1) nařízení EP a Rady se 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
s 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. Zpracováním se dle čl. 4 bodu 2 nařízení EP a Rady rozumí
jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je mj. též šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění.
Článek 6 nařízení EP a Rady stanoví výčtem podmínky zákonnosti zpracování, kdy jednou z podmínek je
mj., že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů.
Informace poskytovaná dnešního dne na základě žádosti (Stavební povolení č. j. VMHO/2073/88/Má-Mat
ze dne 20.9.1988 a Kolaudační rozhodnutí č. j. VMHO/1512/91/ing. Kl/Mat ze dne 18.9.1991) obsahuje
osobní údaje a to jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že
Městský úřad Rosice nemá od subjektu těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě a vzhledem k tomu, že
sdělení těchto údajů není možné ani na základě některého z důvodů uvedených v čl. 6 nařízení EP
a Rady, v návaznosti na ust. § 5 zákona o zpracování osobních údajů, je vůči těmto údajům splněn důvod
pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle §8a zákona o poskytování informací.
Městský úřad Rosice při vydávání tohoto rozhodnutí upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních
údajů podle čl. 10 LPS nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 LPS, neboť dotčená fyzická osoba
vystupuje ve vztahu k úřadu v čistě soukromoprávním postavení a s ohledem na charakter poskytované
informace, kde informačně stojí v popředí zájmu jiné údaje než ty osobní, nepochybně převažuje veřejný
zájem na ochraně osobnosti před právem na přístup k informacím.
Na základě uvedeného nelze žádosti plně vyhovět, ale v části poskytnutí osobních údajů ji částečně
odmítnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníky řízení určil stavební úřad v souladu s § 27 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů („správní řád“). Účastníkem řízení je v souladu s § 27 žadatelka Mgr. et Mgr. Kamila
Mesiarkinová, advokátka, ostatní osoby tímto rozhodnutím nemohou být ve svých právech nebo
povinnostech přímo dotčeny.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o poskytování informací odvolat
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne následujícího po oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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