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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený pane Reháriku,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“),
obdržel dne 16. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod č. j. 161/106/2016, ve
které žádáte o poskytnutí následujících informací:
„

- eviduje správní orgán vydaný parkovací průkaz 07, číslo dokladu CD147099
- pokud ano, tak na základě jakého rozhodnutí byl vydán parkovací průkaz 07, číslo dokladu
CD147099
- je parkovací průkaz 07 platný, pokud neobsahuje razítko vydávajícího orgánu
- jakým způsobem lze ověřit, že je využíván osobou k tomu oprávněnou (tedy osobou, které byl
skutečně vydán) a ne zneužíván jinou osobou?“

Na základě informací a podkladů poskytnutých od Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4
Vám byla poskytnuta úplná informace, a to písemností čj. 161/106/2016/Z ze dne 22. 12. 2016, kterou
jste si převzal dne 29. 12. 2016.
Dne 2. 1. 2017 byla Úřadu městské části Praha 4 doručena Žádost o doplňující informace, ve znění:
„1.

Vzhledem k tomu, že ÚMČ Praha 4 eviduje parkovací průkaz 07 č. CD 147099, tak o sdělení,
zda byl tento průkaz vydán na jméno osoby pí. xxxxxxxxxxx či nikoli (tedy příp. jméno jiné)?“

Na základě informací a podkladů poskytnutých od Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4
Vám sdělujeme, že parkovací průkaz 07 č. CD 147099 nebyl vydán na jméno xxxxxxxxxxxxxx.
K tomuto Vám sdělujeme, že jméno držitele výše zmíněného parkovacího průkazu Vám nebude
sděleno, a to s přihlédnutím k ustanovení § 8a InfZ, kde je řečeno, 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.“ Dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je správce povinen „zpracovávat osobní údaje pouze v
souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje v mezích
ustanovení § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem
souhlas. Předmět žádosti o informace však nespadá do žádné z těchto kategorií.
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
tereza.sramkova@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 297

Dále Vám sdělujeme, že dle ustanovení § 10 zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „Při
zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“
Na základě výše zmíněného Vám tedy nebude poskytnuto jméno držitele parkovacího průkaz 07 č. CD
147099.

S pozdravem

Ing. Tereza Šrámková
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
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