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Žádost o poskytnutíinformace ve smyslu zákona č.Lo6/L9g9 Sb., o svobodném přístupu k informacÍrn'

Povinný subjekt:
Město Kroměříž

Žadatel:

# Jméno:
# Datum narození:
# Adresa:
# Adresa:
# Adresa:

=============== ===== ==== = == = ===== === ===== ===== =-- - --

[Authority namel

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie kandidátních listín podané ÍegistračnÍmu úřadu podle 5 21 odst. 3 Zákona ě,.49Ll2007 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí

5 přáte15kým pozdravern,

lnformaci poskytněte elektronicky na email:

Tato elektronícká adresa je adresou pro doručováníve smys|u $ 14 odst' 2 zákona o svobodném přístupu k
informacÍm. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmÍtnutÍ žádosti) postupem podle

5 19 odst. 8 Správního řádu. Řáoným a včasným zpřÍstupněním informace na zékladě této žádosti beru na vědomí, že
jste splniliwou povinnost podle zákona 106/1999 sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.infor4q.ceprovsechnv.cz. Použitím této
služby žadatel s takorným zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozo rnění provozovatele sluŽby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automatÍckY zveřejněny na internetu , žádáme,
abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁoĚtt ŽÁotqÉ osoBNÍÚorur ŽnonrEtr (adresu nebo datum narození).
Pokud osobní úda.ie do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon701/2000 sb' o ochraně osobních údajů. Doporučujeme
tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovenÍm ''VáŽený pane, váŽená paní".

Datum podánÍ:

<time datetime="2014{8-06T01:33:55+02:00" title="2014-08-06 01:33:55 +0200"> 6/8lzť]4<ltime>
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RozHoDruurí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisŮ

Městský úřad KroměříŽ, odbor občansko-správních agend, jako věcně a místně příslušný orgán

povinného subjektu podle $ 2 odst.1 zákona ě. 106/1999 sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") rozhodl ve věci Žádosti pana nar. dne

trvale bytem (dále jen ,,Žadatel") o poskytnutí informace podle

zákona, týkající se zaslání kopií kandidátních listin podaných registračnímu Úřadu podle $ 21 odst.3

zákona č' 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění (dále jen ,,Žádost") podle $
15 odst.1 zákona takto:

Žádost se odmítá.

odůvodnění:

Dne 6.8.2014 byla Městskému úřadu v KroměříŽT doruěena Žádost Žadatele podle zákona, kterou

poŽádal Městský Úřad v KroměříŽí jako povinný subjekt podle $ 2 odst. 1 zákona o poskytnutÍ

informace, týkající zaslání kopií kandidátních listin podaných registračnímu Úřadu podle $ 21 odst.3

zákona ě' 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znéní'

Podle ustanovení $ 8a zákona informace, týkajÍcí se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí

ýzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími
jejich ochranu' Údaje o kandidátech, které jsou uvedeny na kandidátní listině, jsou podle $ 4 písm. a)

zákona Údaji osobnÍmi a jako takovými s nimi musí být nakládáno. Podle $ 10 zákona o ochraně
osobních Údajů, musí registračnÍ úřad při zpracování osobních údajů dbát na to' aby subjekt Údajů

(kandidát) neutrpěl Újmu na svých právech, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním

do soukromého a osobního Života subjektu Údajů'

tel. +420 573 321 111

fax +420 573 331 481
www. mesto-krr:rn*riz.<z

Městský úřad KroměříŽ
Velké náměstí115
767 01 Kroměříž

odesílatel
e-mail
telefon
odbor
datum
č.j.

JUDr. lvana Bukovská
ivana. bu kovska@mesto-kromeriz. cz
573 321 270
občansko-správních agend

14. srpna2014
tN-23t2014



M ESTO
KRoM ĚŘíŽ

S ohledem na výŠe uvedené nelze před registrací jednotlivých kandidátních listin poŽadovanou

informaci poskytnout a proto subjekt rozhodl o odmítnutí Žádosti o poskytnutí informace dle výroku
tohoto rozhodnutí.

Po registraci kandidátních listin, tj. nejpozději po 23.8.2014, budou Údaje o kandidátech do voleb do
zastupitelstev obcízveřejněny na internetových stránkách Českého statistického Úřadu.

Toto rozhodnutí je zasláno na adresu Žadatele do vlastních rukou poštou, nebot' na uvedenou
elektronickou adresu lze doručit rozhodnutí pouze v případě, Že poŽadavek Žadatele je podáním podle

$ 37 správního řádu, tzn. je učiněn písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané
zaručeným elektronickým podpisem , coŽ v tomto případě není splněno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému Úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a
Krajskému Živnostenskému úřadu, tř. TomáŠe Bati 21' 761 90 Zlín. odvolání se podává u Městského
Úřadu KroměříŽ, odboru občansko-správních agend, Velké náměstíč' 115,767 01 KroměříŽ, a to do 15

dnů ode dne doručenítohoto rozhodnutí.

MěÚ v Kroměříži

tel. +420 513 321 111

fax +420 573 331 481
vrww. mesto-krorrrcriz.cz

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

JUDr.
vedoucí odboru oběansko-s


