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Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1137/20/OÚ

vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 10. 11. 2020

věc: Žádost o poskytnuti informace týkaiÍcÍ se sekáni soukromých pozemků
Dne 26. 10. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdnějších předpisů (dále jen ,JnfZ'j, kdy jste požádal o
poskytnuti nás|edujÍcÍ informace:
-které soukromé pozemky a prostory byly sekány pracovníky obce
-v kterých dnech, dle pracovních deníků
-kolik osob a vybavenlse na sekáni podl/elo
-objednávka soukromé osoby na uvedené práce, kopie
,fakturace obce za využití pracovníků a vybavení obce, kopie
-uskutečněná platba, kopie
Na základě Vašižádosti Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:
Ad první odrážka:
V příloze Vám poskytujeme mapu s vyznačením všech veřejných ploch, které pracovníci obce
v roce 2020 sekají. Ve zbytku je vydáno rozhodnutí o odmÍtnutj, které zasíláme spolu stímto
vyřIzenIm.
Ad druhá odrážka:
je vydáno rozhodnutío odmítnuti, které zasíláme spolu s tímto vyřIzenIm.
Ad třetí odrážka:
Na údržbu veřejných ploch obec zaměstnává 5 osob, kteří jsou vybaveni následujíchn
vybavením: 2x křovinořez, 2x sekačka, hrábě.
Ad čtvrtá až šestá odrážka
Je vydáno rozhodnutío odrrňtnutí, které zasíláme spolu s tímto vyřIzením.
S pozdravem

Na základě balančního testu při anonymizaci osobních údajů v odpovědi byla dána přednost obecnému nařízeni Č.679 o
ochraně osobních údajů gdpr před zákonem 106.
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O@EC ÝÁLEČ
ROZHODNUTÍ

Obec Valeč, jako povinný subjekt dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") rozhodla
takto:

žádost žadatele pana
Valeč (dále jen ,,žadatel"),
ze dne 26. 10. 2020 vedená pod č.j.: 1137/20/OÚ o poskytnuti informací dle zákona, kdy se
žadatel domáhal, poskytnutí informace, a to:
-které soukromé pozemky a prostory byly sekány pracovníky obce
-v kterých dnech, dle pracovních deníků
-kolik osob a vybavenlse na sekání pod/le/o
-objednávka soukromé osoby na uvedené práce, kopie
Sakturace obce za využití pracovníků a vybavení obce, kopie
-uskutečněná platba, kopie
se na základě ustanoveni § 3 odst. 3 zákona, postupem dle ustanovení § 15 zákona

částečně odmítá a informace se částečně neposkytne.

Odůvodnění:
povinný subjekt obdržel dne 26. 10. 2020 žádost o poskytnutí informace, kterou se žadatel
dožaduje poskytnuti informací:
-které soukromé pozemky a prostory byly sekány pracovníky obce
-v kterých dnech, dle pracovních deníků
-kolik osob a vybavenlse na sekáni podílelo
-objednávka soukromé osoby na uvedené práce, kopie
-fakturace obce za využiti pracovníků a vybaveni obce, kopie
-uskutečněná platba, kopie
Ad první odrážka:
povinný subjekt poskytl žadateli mapu s vyznačením všech veřejných ploch, které pracovnici
obce v roce 2020 sekají. povinný subjekt neeviduje, které z těchto pozemků jsou ve
vlastnictví soukromých subjektů. Touto informací povinný subjekt tudíž nedisponuje.
Současně žadatel si může sám provést analýzu dotčených pozemků prostřednictvím veřejně
přístupného nahhžení do Katastru nemovitosti.
Ad druhá odrážka:
povinný subjekt nedisponuje dokumenty nazvanými ,,pracovni deníky", ani neeviduje, ve
které dny jsou sekány, jaké parcely veřejných ploch a v čÍm vlastnictví jsou. Touto informaci
povinný subjekt tudíž nedisponuje.
Sídb: Mměstí119, 364 55 'Valéč, IČ 00255114, ŤeĹ:353 399 700, 353 399 728
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Ad třetí odrážka:
Bylo vyřízeno poskytnutím informace.
Ad čtvrtá až šestá odrážka
Obec žádné soukromé osobě v roce 2020 za sekání veřejných ploch nefakturovala, ani si toto
žádná soukromá osoba neobjednávala, tudíž neexistuje ani Žádná takováto platba. Touto
informací povinný subjekt tudíž nedisponuje.
Obec jako povinný subjekt posoudila obsah žádosti žadatele o informace a dospěla k závěru,
že žadatel se částečně domáhá poskytnutiinformacÍ, které povinný subjekt nemá k dispozici.
Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv
obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuá|ního.
Žadatel se tak částečně domáhá 'nformace, kterou nemá pov'nný subjekt objekt'vně
k dispozici, když není zaznamenána na jakémkoliv nosiči, tj. v písemném záznamu na listině, v
záznamu uloženém v elektronické podobě nebo v záznamu zvukovém, obrazovém nebo
audiovizuálnIm.
Je tak na místě takový požadavek o informace postupem dle ustanoveni § 15 zákona
částečně odmítnou.
Poučeni:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to ke
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Valeč (§16 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
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