MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ
vyřizuje/Dalibor Zemánek
466 859 317 fax : 466 859 691
adresa úřadu/ 17. Listopadu 303, 530 21 Pardubice
počet listů dokumentu: 1 počet listů příloh: 0
V Pardubicích dne 12.04.2017
č.j.: OSA/P-7267/15-D/136
Žádost ze dne 13.3.2017 – č.j. OSA/P-7267/15-D
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Touto cestou žádám, abyste mi poskytli následující informace, týkající se řízení o správním deliktu
vedeném pod sp. zn. OSA/P-7267/15-D, pod kterou jsou ve společném řízení vedeny sp. zn.
OSAP-3437/15-D, OSA/P-3523/15-D, OSA/P-7267/15-D:
1. Protokol z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků
2. Policejní spisy v daných věcech
3. Soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu
4. Podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele
Odpověď
V souladu s ust. § 8a informačního zákona, v návaznosti na ust. § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, se žádost ze dne 13.3.2017, o zaslání vybraných částí kopie spisového materiálu,
kterou vedl povinný subjekt pod č.j. OSA/P-7267/15-D, z části odmítá, a to konkrétně
1) v listech spisu : 1,2,3,7,8,9,11 a obsah spisu, a to k čj: OSA/P-3437/15-D,OSA/P-3523/15-D a
OSA/P-7267/15-D). Tyto informace již byly poskytnuty a to dne 8.9.2016 (doručeno 9.9.2016)
2) v částech obsahu kopií listů spisu OSA/P-3523/15-D obsahujících:
a) projevy osobní povahy (listy spisu: obsah spisu 69,70,72,73)
b) osobní údaje (listy spisu : obsah spisu 69,70,72,73)
c) údaje o soukromí jiných fyzických osob (listy spisu:obsah spisu 69,70,72,73),
kdy tyto části spisového materiálu jsou poskytnuty v anonymizované podobě,
V části, kde spis obsahoval projevy osobní povahy, osobní údaje a údaje o soukromí jiných fyzických osob,
byla poskytnuta kopie v anonymizované podobě. V této části byla žádost dle § 15 zákona 106/1999 Sb.
odmítnuta rozhodnutím č.j. OSA/P-7267/15-D/134 ze dne 12.4.2017
Dalibor Zemánek
pracovník oddělení deliktů provozovatele vozidla
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