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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-3088/22-VD - 134/2022 Česká Kamenice, dne 30. března 2022 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

E-mail.: v.drobna@ceska-kamenice.cz 

 

Žadatel:

 

 

ROZHODNUTÍ 

o částečném odmítnutí žádosti 

podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, jako příslušný správní 

orgán  („povinný subjekt“) poskytuje požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, 

a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje  č.j. KUUK/042811/2022/LP ze dne 15.3.2022, 

kterým přikazuje Městskému úřadu Česká Kamenice, stavebnímu úřadu, Náměstí Míru 219, Česká 

Kamenice žádosti žadatele pana ze 

dne 11.2.2022 opakovaně vyřídit.  

 

Dne 11.2.2022 učinil podání 

žádosti v tomto znění: 

 

Komu: MěÚ Česká Kamenice 

Stavební úřad 

Náměstí Míru 219 

407 21 Česká Kamenice 

 

Věc: žádost 

Podle zákona 106/1999 sb o svobodném přístupu k informacím vás žádám o : 

Dne 8.11.2021 vydal Váš úřad Veřejnou vyhláškovou Rozhodnutí č.j. SÚ-8170/21-VD-692/2021. 

Součástí tohoto rozhodnutí jsou v „doložených stanoviscích a vyjádřeních“ tyto doklady: 

1. Obec Kytlice Rozhodnutí č.j. OUK 802/2021/A ze dne 7.7.2021 

2. Obec Kytlice Rozhodnutí č.j. OUK 802/2021/B ze dne 7.7.2021 

3. Obec Kytlice Souhlasné  stanovisko č.j. OUK-880/2020 ze dne 1.10.2020 

4. Situační výkres, souhlas obce Kytlice ze dne 7.7.2021 

Podle výše zmíněného zákona vás žádám o zaslání kopií těchto vyjmenovaných dokumentu 

prostřednictvím DS. 

Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den, 

Žadatel:

mailto:v.drobna@ceska-kamenice.cz
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______________________________________________________________________________________  

 

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice,  o podané žádosti  

rozhodl 

takto: 

 

podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., odmítá poskytnutí osobních 

údajů tak, že v poskytnutých podkladech nebudou poskytnuty informace o osobnosti, projevech osobní 

povahy, soukromí fyzické osoby, přičemž osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními 

předpisy, upravujícími jejich ochranu, a to konkrétně v: 

 

- Rozhodnutí obce Kytlice – povolení připojení na komunikaci č. j. OUK/2021/A ze dne 7. 7. 2021 

- Rozhodnutí obce Kytlice – povolení uložení sítí v komunikaci č. j. OUK/2021/B ze dne 7. 7. 2021 

- Souhlasném stanovisku obce Kytlice zn. OUK-880/2020 ze dne 1. 10. 2020 

- Situačním  výkresu, souhlasu obce Kytlice ze dne 7.7.2021 

 

Odůvodnění 

 

Městskému úřadu Česká Kamenice, stavebnímu úřadu, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice byla dne 

11.2.2022 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v níž se žadatel 

domáhá poskytnutí kopií rozhodnutí obce 

Kytlice – povolení připojení na komunikaci, č. j. OUK/2021/A, ze dne 7. 7. 2021, povolení uložení sítí 

v komunikaci, č. j. OUK/2021/B, ze dne 7. 7. 2021, kopie souhlasného stanoviska obce Kytlice sp. zn. OUK-

880/2020 ze dne 1. 10. 2020 a situačního výkresu se souhlasem Obce Kytlice ze dne 1.1.2020, které jsou 

součástí Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, č. j.: SÚ-8170/21-VD-692/2021. 

 

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice  („povinný subjekt“) 

konstatuje, že uvedené doklady nejsou součástí rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, jak je uvedeno 

v podané žádosti o informaci, nýbrž jeho podkladem. 

 

Povinný subjekt uvádí, že uvedené informace budou poskytnuty s výjimkou informací uvedených ve výroku 

rozhodnutí.  

Podle čl. 10 odst. 1 – 3 úst. zák. č. 2/1993, listiny základních práv a svobod, každý má právo, aby byla 

zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno; každý má právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; každý má právo na ochranu 

před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

 

Podle čl. 17 odst. 5 úst. zák. č. 2/1993, listina základních práv a svobod, státní orgány a orgány územní 

samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a 

provedení stanoví zákon. 

 

Podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů 

osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, jen v souladu s právními předpisy, upravujícími 

jejich ochranu. 

 

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá ve 

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části této žádosti. 

 

Podle čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), „osobními údaji“ jsou veškeré 
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informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou 

osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 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; 

 

Podle § 4 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zpracováním osobních údajů, mj., též jejich 

šíření či jakékoliv zpřístupnění. 

 

Podle čl. 6 odst. 1) písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zpracování osobních údajů 

zákonné pouze, pokud je splněna mimo jiné podmínka spočívající v tom, že zpracování je nezbytné pro 

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. 

 

Podle čl. 6 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů pokud zpracování pro jiný účel, než pro který 

byly osobní údaje shromážděny, není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu Unie či členského 

státu, který v demokratické společnosti představuje nutné a přiměřené opatření k zajištění cílů uvedených v 

čl. 23 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zohlední správce v zájmu zjištění toho, zda je 

zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně shromážděny, mimo jiné: 

a) jakoukoli vazbu mezi účely, kvůli nimž byly osobní údaje shromážděny, a účely zamýšleného dalšího 

zpracování; 

b) okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny, zejména pokud jde o vztah mezi subjekty údajů a 

správcem; 

c) povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 

nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle článku 10; 

d) možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů; 

e) existenci vhodných záruk, mezi něž může patřit šifrování nebo pseudonymizace. 

 

Žadatel žádá dokumenty, obsahují kromě dalšího osobní údaje dotčené osoby. Povinný subjekt nemá od této 

osoby souhlas, tudíž osobní údaje poskytne s vyloučením údajů o jménu, příjmení, adrese a majetku fyzické 

osoby, přes který by mohla být fyzická osoba identifikována.  

 

Účelem shromáždění osobních údajů ve vyžádaných dokumentech bylo vydání rozhodnutí o vydání 

povolení. Účelem nebylo jejich poskytnutí jiným osobám.  

 

Osobní údaje byly shromážděny při zajišťování shora uvedené rozhodovací činnosti. O zvláštní kategorie 

osobních údajů se nejedná. Důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů pak vylučují jejich 

poskytnutí, neboť zájem na ochraně soukromí subjektů osobních údajů by byl nad rámec údajů, jež budou 

poskytnuty, narušen v nikoliv nezbytné míře.  

 

K zabezpečení soukromí tak slouží jakožto vhodný prvek anonymizace těchto osobních údajů tak, jak je 

rozhodnuto. 

 

Povinný subjekt ve svém rozhodnutí částečně upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů 

podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.  

 

Fyzické osoby v citovaných dokladech vystupují v rámci řízení v čistě soukromoprávním postavení a s 

ohledem na předmět žádosti nepochybně převažuje veřejný zájem na ochraně osobnosti nad právem na 

přístup k informacím, přičemž je evidentní, že poskytnuté informace žadatelce objektivně splní svůj účel, 

jakkoliv část údajů, které jsou uvedeny ve vyžádaných dokumentech, bude anonymizována. 

 

Poučení: 
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Proti tomuto rozhodnutí je možnost v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. podat 

odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u 

Městského úřadu  Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice. Lhůta k podání odvolání 

začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí. Podle ustanovení § 85 odst. 

1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu má včas podané odvolání odkladný účinek. 

 

 

  

 

 

V příloze vám poskytujeme kopie dokladů ve vaší žádosti uvedených pod číslem 1 až 4. 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Datová schránka:



Obec Kytlice
Obecni tirad Kytlice
Kytlice 24
407 45   Kytlice

a.J.:OUK-802/2021/A

Obecni t]¥ad v
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Rozhodnuti

Kytlicich obdrzel dne 2. 7. 2021 Zadost pani

o   vyd5nf   povoleni   p¥ipojeni   na   mistni

Kytlice 7. €ervence 2021

komunikaci.   Obec   m5   k dispozici   projektovou

dokumentaci.

Obecni drad I.ako pFislu5nY silni€ni spravni d¥ad ve v6cech mistnich komunikaci podle § 40 odst. 5 pi'sm.

c)  zakona  €.  13/1997  Sb.,  o  pozemnich  komunikacfch,  ve  znenf  pozd€j.5fch  pfedpisfl,  posoudil  Vami

podanou Zadost a  podle §  10 odst. 4 pism.  b) citovan6ho z5kona  a  po p¥edchozim souhlasu vlastnika
komunikace obce  Kytlice a souhlasn6ho stanoviska  Policie CR-DI  D€6I'na

pOvoluje

•      p¥ipojeni p.p.€. 488/6 v k. ti. Dolnf Falknov na mistnikomunikaci p.p.i. 702/2 a 488/2 v k. d.

Dolni Falknov v obci Kytlice

Oddvodn6nf

Silni€ni spravni u¥ad v souladu se z5konem o pozemnich  komunikacl'ch, po  posouzeni obsahu Z5dosti,

s ohledem  na  ochranu  pozemni komunikace  a  bezpe€nost silni€ni'ho  provozu  rozhodla  tak, jak je ve

vyroku rozhodnuti uvedeno.

Pou€eni   o   odvolanl'

Proti tomuto rozhodnuti' se lze do 15 dntl ode dne doru€enl' odvolat ke Krajsk6mu d¥adu Usteckeho

kraje, prostFednictvim Obecnfho dFadu Kytlice.

lng.  Monika  Hladikova, starostka obce

Telefon:
+420 412 581121

Bankovnf spojenf:
KB D6€fn 9025431/0100

Email/web:
info@obec-kytlice.cz
www.obec-kytlice.cz

leo:
00261483

®



Obec Kytlice
Obecnf tirad Kytlice
Kytlice 24
407 45   Kytlice

i.J.: OUK-802/2021/B

 v
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Rozhodnutf

Kytlicich obdrzel dne 2. 7. 2021 Zadost pant

vydanf  povoleni  pFipojeni  na   mistnf  kom

projektovou dokumentaci.

Kytlice 7. €ervence 2021

Obecnf d¥ad jako pfislusnv silni€ni spravni dFad ve vecech mistnich komunikaci podle § 40 odst. 5 pism.

c)  zakona  6.  13/1997  Sb.,  o  pozemnich  komunikacich,  ve  zn6ni  pozd€j5ich  piedpisd,  posoudil  Vami

podanou Zadost a  podle § 25 odst. 4 pfsm.  b)  citovan6ho zakona  a  po  p¥edchozim  souhlasu vlastnika
komunikace obce  Kytlice

pOvoluje

•      ulozeni siti (vodovodni p¥fpojka) v mistni komunikaci p.p.i. 702/2 v k. d. Dolni Falknov, od

realizace po dobu Zivotnosti site

Od&vodn6ni

Silni€ni spravni ti¥ad v souladu se zakonem o pozemnich  komunikacich, po posouzeni obsahu Zadosti,

s ohledem  na  ochranu  pozemni komunikace  a  bezpe€nost silni€niho  provozu  rozhodla  tak, jak je ve

vyroku rozhodnuti uvedeno.

Pou€eni   o   odvolanf

Proti tomuto rozhodnuti' se lze do 15 dntl ode dne doru€eni odvolat ke Krajsk6mu dFadu Usteck6ho

kraje, prostfednictvfm Obecniho tlFadu Kytlice.

lng. Monika Hladfkova, starostka obce

Telefon:
+420 412 581121

Bankovnf spojenf:
KB D6€fn 9025431/0100

Email/web:
info@obec-kytlice.cz
www.obec-kytlice.cz

leo:
00261483

®



Obec Kytlice
Obecnf tiiad Kytlice
Kytlice 24
40745   Kytlice

VA§ DOPIS ZNACKY / ZE DNE                             NASE ZNACKA

OUK-880/2020

Souhlasn6 stanovisko

Vizena pani' inzenyrko,

Pant

VYRIZUJE

Hladfkova
KYTLICE

I. ifjna 2020

Zastupitelstvo obce na 2. zasedani dne  12. 6. 2020 schvalilo usnesenfm 6. U 29/20 Va§i Zadost
o  souhlasn6  stanovisko  k moznosti  vystavby  rodinn6ho  domu  k trval6mu  bydleni  na  p.p.6.
488/6 v k. d. Dolni Falknov.

S pozdravem

I ng.                   :£i:a::a€"ng.

Monika            Monika Hladikova

Hladfkova    ?,a:t2u7T5:82:33#,.°]

starostka obce

Telefon:
+420 412 581121

Bankoun( spojeni:
KB D8€in 9025431/0100

Email/web:
info@obec-kytlice.cz
www.obec-kytlice.cz

leo:
00261483

®
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