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Email:

OST 101935/2020/Op
P10-102776/2020
Mgr. Richard Opolecký
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richard.opolecky@praha10.cz

V Praze, dne 5.10.2020

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 30.9.2020 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“)
o poskytnutí informací, ve znění:
„Vážení,
ze studijních důvodů Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím:
1 závazné stanovisko obecného stavebního úřadu vydané dle ust. § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu. Uvedenou informaci žádám poskytnout e-mailem, a to v celém
rozsahu kromě osobních údajů. V případě, že takové závazné stanovisko vydáno na Vašem úřadě nikdy
nebylo, na poskytnutí informace netrvám.
Za vyřízení předem velmi děkuji."
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.
V příloze č. 1 tohoto přípisu Vám zasíláme Závazné stanovisko ze dne 10.8.2020, sp. zn. OST
063599/2020/Bou.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt uvádí, že Závazné stanovisko ze dne 10.8.2020, sp. zn. OST
063599/2020/Bou, viz příloha č. 1 tohoto přípisu, obsahuje osobní údaje, které byly povinným
subjektem pseudonymizovány. Konkrétně se jedná o kategorii osobních údajů v rozsahu: podpis.
Vzhledem ke skutečnosti, kdy sám žadatel svoji žádost podmiňuje poskytnutím informací bez osobních
údajů, nebylo povinným subjektem v této věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu §
15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a odst. 1 InfZ a čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobní údajů.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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otisk úředního razítka

Ing. arch. Jan Kupka
vedoucí odboru stavebního

Příloha č. 1: Závazné stanovisko ze dne 10.8.2020, sp. zn. OST 063599/2020/Bou

Obdrží:
účastník
1.
ostatní
2. Městská část Praha 10, - Odbor kontroly a komunikace ÚMČ Praha 10,
3. spis OST,
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