
Statutární město Havířov

Svornosti 86/2

Magistrát města Havířova

736 01 Havířov -  Město

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádám o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, týkajících se  a , 
bytem , v tomto rozsahu:

Počet stížností na jejich chování ke spolunájemníkům v místě současného bydliště, případně 
i předchozího, pokud tam byly evidovány
Počet podnětů k řešení postoupených Stavebním bytovým družstvem Havířov 
Počet oznámení Policií České republiky a Městskou policií Havířov 
Počet správních řízení vedených příslušnými odbory MMH s uvedenými osobami 
Informace o tom, zda v těchto správních řízeních byl uložen postih, nebo zda byla věc řešena 
pouze výtkou, případně odložena
Zda jsou uvedené osoby pravidelně sledovány oborem sociálních věcí
Zda je pro  určena osoba, zodpovídající za dohled nad dodržováním její
psychiatrické léčby

Vzhledem k tomu, že za více než 10 letech ohrožování, napadání, urážení a vyhrožování nájemníkům 
domu na ul.  nebyla ochotna žádná instituce situaci řešit a 
neustále jsme odbýváni, že není v této věci možno nic udělat, rozhodli jsme se obrátit na Veřejného 
ochránce práv.

Děkuji
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Odpověď k žádosti o poskytnutí informací o fyzických osobách

Vážená paní,

dne 27.05.2019 byla Magistrátu města Havířova doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete informace týkající se  

a  v rozsahu:

- počet stížností na jejich chování ke spolunájemníkům v místě současného bydliště, případně 

předchozího, pokud tam byly evidovány,

- počet podnětů k řešení postoupených Stavebním bytovým družstvem Havířov,

- počet oznámení Policie České republiky a Městské policie Havířov,

- počet správních řízení vedených příslušnými odbory MMH s uvedenými osobami,

- informace o tom, zda v těchto správních řízeních byl uložen postih, nebo zda byla věc řešena pouze 

výtkou, případně odložena,

- zda jsou uvedené osoby pravidelně sledovány odborem sociálních věcí,

- zda je pro  určena osoba odpovídající za dohled nad dodržováním její psychiatrické 

léčby.

Na základě výzvy povinného subjektu jste podáním ze dne 17.06.2019 žádost doplnila a upřesnila tak, 

že požadujete informace za období od roku 2012 dosud, konkrétně se má jednat o:

- podněty a oznámení týkající se porušování občanského soužití ze strany manželů  

na předmětné adrese, konflikty se spolunájemníky (slovní útoky, vyhrožování, pomluvy, znečišťování 

bytů spolunájemníků a společných bytových prostor atd.),

- informaci, zda nějaký rodinný příslušník či jiná osoba jsou určeni např. sociálním odborem k dohledu 

(nad dodržováním psychiatrické léčby ) a zodpovídají za něj.

Povinný subjekt o podané žádosti vyrozuměl  a jako dotčené osoby, a umožnil 

jim vyjádřit své stanovisko k podané žádosti a postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti

o informace, čehož pan využil dne 10.06.2019, kdy především sdělil, že souhlasí s tím, 

aby informace o jeho osobě byly vydány. Paní  naopak dne 25.06.2019 povinnému subjektu 

jednoznačně sdělila, že nesouhlasí, aby o ní byly sdělovány jakékoli informace.

V souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platí, 

že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný 

subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
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Povinný subjekt má za to, že v případě udělení souhlasu dotčené osoby je v souladu se zákonem přípustné 

poskytnout informace osobního charakteru vzniklé či zpracovávané v rámci činnosti povinného subjektu.

Na základě výše uvedeného proto ve vztahu k panu , který s poskytnutím údajů o své osobě 

výslovně souhlasil, povinný subjekt žadatelce sděluje, že od roku 2012 dosud:

- neeviduje žádnou stížnost ani podnět směřující proti ,

- neeviduje žádné oznámení Policie České republiky ani Městské policie Havířov směřující proti 

,

- v rámci jednoho řízení vedeného proti jiné osobě vyšel najevo a byl projednán přestupek  proti 

občanskému soužití uložením blokové pokuty,

-  není pravidelně sledován odborem sociálních věcí.

V části žádosti vztahující se k paní  povinný subjekt poskytnutí žádosti odmítá, o čemž vydá 

samostatné rozhodnutí.
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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Havířova jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), 

ve věci žádosti, kterou dne 27.05.2019 podala 

, o poskytnutí o poskytnutí informací o fyzických osobách rozhodl takto:

podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost v části 

vztahující se k informacím o paní  odmítá.

Odůvodnění

Povinnému subjektu byla dne 27.05.2019 doručena žádost paní  o poskytnutí informací 

týkajících se  a  v rozsahu:

- počet stížností na jejich chování ke spolunájemníkům v místě současného bydliště, případně 

předchozího, pokud tam byly evidovány,

- počet podnětů k řešení postoupených Stavebním bytovým družstvem Havířov,

- počet oznámení Policie České republiky a Městské policie Havířov,

- počet správních řízení vedených příslušnými odbory MMH s uvedenými osobami,

- informace o tom, zda v těchto správních řízeních byl uložen postih, nebo zda byla věc řešena pouze 

výtkou, případně odložena,

- zda jsou uvedené osoby pravidelně sledovány odborem sociálních věcí,

- zda je pro  určena osoba odpovídající za dohled nad dodržováním její psychiatrické 

léčby.

Na základě výzvy povinného subjektu žadatelka podáním ze dne 17.06.2019 žádost doplnila a upřesnila tak, 

že požaduje informace za období od roku 2012 dosud, konkrétně se má jednat o:

- podněty a oznámení týkající se porušování občanského soužití ze strany manželů  

na předmětné adrese, konflikty se spolunájemníky (slovní útoky, vyhrožování, pomluvy, znečišťování 

bytů spolunájemníků a společných bytových prostor atd.),

- informaci, zda nějaký rodinný příslušník či jiná osoba jsou určeni např. sociálním odborem k dohledu 

(nad dodržováním psychiatrické léčby ) a zodpovídají za něj.

Povinný subjekt o podané žádosti vyrozuměl  a  jako dotčené osoby, a umožnil 

jim vyjádřit své stanovisko k podané žádosti a postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti 

o informace, čehož pan  využil dne 10.06.2019, kdy především sdělil, že souhlasí s tím, 



Č.j. MMH/56924/2019 str. 2

aby informace o jeho osobě byly vydány. Paní  naopak dne 25.06.2019 povinnému subjektu 

jednoznačně sdělila, že nesouhlasí, aby o ní byly sdělovány jakékoli informace.

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí 

žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 

ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

V souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že informace týkající 

se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen 

v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Na základě výše uvedeného proto povinný subjekt žádost v dané části odmítá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání 

do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu 

města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, který o odvolání rozhoduje. 

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti.

V posuzovaném případě je zřejmé, že žadatelka svými otázkami směřuje ke zjišťování informací osobního 

a citlivého charakteru (zda dotčená osoba byla oznámena a projednávána pro přestupek, popř. zda jí byl 

uložen postih, a informace související se zdravotním stavem dotčené osoby). Dotčená osoba přitom není 

veřejně činnou osobou, funkcionářem nebo zaměstnancem veřejné správy, ani požadované informace 

nevypovídají o její veřejné nebo úřední činnosti nebo o jejím funkčním nebo pracovním zařazení. Povinnému 

subjektu pak není známo, že by dotčená osoba měla být příjemcem veřejných prostředků poskytnutých 

povinným subjektem. Na okraj povinný subjekt dodává, že ačkoli zákonem o svobodném přístupu 

k informacím není zdůvodnění žádosti o poskytnutí informace vyžadováno, v daném případě není postup 

zvolený žadatelkou vůbec nezbytný, neboť pokud se kdokoli domnívá, že v určité věci bylo ve správním 

řízení vydáno nezákonné rozhodnutí, může obecně proti takovému rozhodnutí podat např. podnět na jeho 

přezkoumání ve smyslu ustanovení § 42 a § 94an zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. aniž by musel být 

účastníkem řízení. Taktéž podnět k prošetření činnosti správního orgánu lze Veřejné ochránkyni práv podat 

bez toho, že by podatel musel nejprve sám shromažďovat podklady prostřednictvím žádosti o poskytnutí 

informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ani prezentovaný důvod tedy nemůže převýšit 

základní právo na ochranu garantované dotčené osobě jinými právními předpisy, ať již zákonem č. 89/2012 

Sb.,  občanský  zákoník,  zákonem č.  110/2019  Sb., o  zpracování  osobních  údajů,  nebo  třeba 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Za této situace na straně žadatelky nestojí veřejný zájem opravňující k získání požadovaných informací, 

který by převyšoval zájem na ochraně osobních a citlivých údajů dotčené osoby, resp. „politické“ právo 

na informace zde nepřevyšuje základní právo na ochranu poskytovanou každé fyzické osobě. Povinný 

subjekt má za to, že v případě neudělení výslovného souhlasu dotčenou osobou není přípustné o běžné 

fyzické osobě poskytovat informace osobního a citlivého charakteru vzniklé či zpracovávané v rámci 

činnosti povinného subjektu.



Č.j. MMH/56924/2019 str. 3

V případě doručování prostřednictvím datové schránky platí, že dokument, který byl dodán do datové 

schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 

svého oprávnění přístup k datovému dokumentu. Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky 

ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 

za doručený posledním dnem této lhůty.

Z podaného odvolání musí být patrno, kdo ho činí (fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození 

a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo 

obchodní firmu, identifikační údaj osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro 

doručování), označení správního orgánu, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá 

a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Rozdělovník:
na vědomí
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