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ýě,c; Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k
informacím
Vzhledem k tomu, že se společností AQUACONSULT, spol. s r.o. vedeme spor a
souvÍsejÍcÍ sporné věci řešíme i s Obcí Karlik, jejíž zastupitelstvo podporuje
nezákonné konání této společnosti proti nám, a z obavy, aby nedošlo ke ztrátě nebo
manipulaci zápisů zastupitelů obce, vás žádáme o zaslání naskenovaných
(elektronických) kopií podepsaných všech zápisů z jednání obce od data 14.12.2017
včetně, až do posledního zápisu z jednání, konaného dnešního dne, tj. 15.3.2021.

Dokumenty nám zašlete do našich datových schránek, uvedených níže.
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OBEC KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@,obeckarlik.cz
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Vaše značka:

Naše značka:

vyřizuje:

V Karlíku dne

OUK-0212/2021

Jana Svobodová

26.03.2021

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Obec Karlik (dále jen ,,obec"), jako povinný subjekt ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 1 zákona
C. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacÍm, ve znénl pozdéjšlch pŕedpisú (dále jen
,,lnfZ"), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojeni s § 2 odst. 4 zákona o
svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele ze dne 15. března 2021 ve věci
žádosti o poskytnuti informace
takto:
Podle § 15 odst. 1 lnfZ ve spojení s § Ba lnfZ a ČI. 6 odst. 1 Nařízeni 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
(obecné nařízeni o ochraně osobních údajů, dále jen ,,nařIzení GDPR") se poskytnuti
informace odmítá.

Odůvodněni:
Obec obdržela dne 15. března 2021 žádost o poskytnutí těchto informaci:
-

žádáme o zaslání naskenovaných (elektronických) kopii podepsaných všech zápisů z
jednání obce od data 14.12.2017 včetně, až do posledního zápisu z jednání,
konaného dnešního dne, tj. 15.3.2021

Podle ustanoveni § Ba lnfZ informace týkajicI se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujíchni jejich ochranu. Ochranu osobních údajů upravují zejména nařízení GDPR,
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Správce osobních údajů může osobní údaje
zpracovávat a předávat jiné osobě pouze za podmínek stanovených v těchto předpisech.
Vzhledem k tomu, že výše specifikované informace požadované v žádosti obsahují osobní
údaje (podpisy fyzických osob) a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí dle právních
předpisů upravujících jejich ochranu, rozhodla obec o částečném odrrňtnutí žádosti tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnuti.
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Zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou zveřejněny na webu obce Karlík: Obec
Karhk/Obecni úřad/Zápisy ze zasedání OZ a jsou vám kdykoliv k dispozici. Podepsané
zápisy z jednání zastupitelstva obce zapisovatelem a ověřovateli jsou také k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu a můžete do nich nahlédnout v úředních hodinách.
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni na základě ustanoveni § 16, § 20 odst. 4 InfZ ve
spojeni s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správni řád"). OdvolacI lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 lnfZ
ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze
podat k nadřízenému orgánu, jímž je Krajský úřad Středočeského kraje.

S pozdravem

Jana Svobodová
starostka obce Karlik

Jana Svobodová
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