Rozhodnutí o neposkytnutí informace

Obecní úřad Vranov
se sídlem: Vranov č. p. 16, 257 22 Čerčany
Tel.: +420317792334
E-mail: vranov@obecvranov.cz
Žadatel: Václav Tejkl
Adresa: Benkova č. p.1699/7, 149 00 Praha 4 - Chodov
Váš dopis ze dne: 15. 5. 2019
Č. j.: 291/2019
Vyřizuje: Josef Vašák

Rozhodnutí
Na základě žádosti, která byla podána dne 15. 5. 2019 , panem Václavem Tejklem , nar. 1. 2. 1980 ,
trvale bytem Benkova č. p.1699/7, 149 00 Praha 4 - Chodov , pod č. j. 291/2019 a rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 097486/2019/KUSK, rozhodl Obecní úřad Vranov dle
ustanovení § 8a , v souladu §15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
takto
Výše uvedená žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána dne
15. 5. 2019 , panem Václavem Tejklem , nar. 1. 2. 1980 , trvale bytem Benkova č. p.1699/7, 149 00
Praha 4 - Chodov, se
Částečně odmítá

Odůvodnění
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., podanou dne 15. 5. 2019 panem
Václavem Tejklem , nar. 1. 2. 1980 , trvale bytem Benkova č. p. 1699/7, 149 00 Praha 4 - Chodov ,
u Obecního úřadu Vranov, žadatel požadoval poskytnutí zápisů zastupitelstva obce Vranov za roky
2017 – 2019 do 15. 5. 2019. Obecní úřad Vranov rozhodnutím č. j. 291/2019 ze dne 5. 6. 2019
rozhodl o neposkytnutí zápisů zastupitelstva a poskytl usnesení ze zastupitelstev obce Vranov za
požadované roky s tím, že zápisy obsahují citlivé informace. Dne 26. 6. 2019 žadatel podal
odvolání proti rozhodnutí prostřednictvím Obecního úřadu Vranov ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje. Ten svým rozhodnutím č. j. 097486/2019/KUSK, ze dne 15. 7. 2019, řízení o
částečném podání informace zrušil a vrátil zpět k novému projednání. Obecní úřad Vranov částečně
vyhovuje žadateli a zašle v řádném termínu požadované zápisy.
S odkazem na §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly naplněny
důvody pro neposkytnutí informace v tom, že některé z vyžádaných dokumentů, obsahují citlivé
informace, které proto byly anonymizovány. Jedná se o odstranění osobních údajů, datum narození
a bydliště fyzických osob.
Z výše uvedených důvodů Obecní úřad Vranov rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje v Praze , podáním učiněným prostřednictvím zdejšího obecního úřadu.
Odvolání má odkladný účinek.
Dne: 29.7.2019
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