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ROZHODNUTÍ

I. Povinný subjekt poskytuje informace uvedené v žádosti v anonymizované formě, a to kopii
požadovaného dokumentu.

II. Žádost žadatele se částečně odmítá tak, že dochází k anonymizaci údajů zákonem stanovených ve
smyslu § 12 zákona v informacích poskytnutých.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 08.12.2020 pod svým č.j. MeUPB 107204/2020 prostřednictvím datové
schránky žádost žadatele z téhož dne o poskytnutí následujících informací v  souvislosti s vyjádřením
starosty povinného subjektu na zasedání zastupitelstva dne 07.12.2020.

Povinný subjekt poskytnutí informací rozhodnutími odmítal dle § 11 odst. 6 InfZ - možné ohrožení trestního
řízení nebo objasňování trestné činnosti. Proti těmto rozhodnutím podával žadatel opakovaně odvolání.
Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen odvolací orgán) rozhodnutím č.j. 151921/2022/KUSK
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti v odvolacím řízení zrušil a řízení zastavil.
Dále přikázal povinnému subjektu poskytnout informaci žadatelem uvedenou, avšak v anonymizované
formě – vypuštění informací, o kterých žadatel dosud veřejně neinformoval.  Povinný subjekt příkazu
vyhovuje a dokument poskytuje s uvedeným omezením.

Podle § 12 zákona „všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne
požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví
zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných
případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá.“ Z tohoto důvodu byly v  kopii poskytnutého
dokumentu znečitelněny osobní údaje.

Poučení:

Proti výroku II. tohoto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu
Středočeského kraje prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení
tohoto rozhodnutí.
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Vážený pan
Mgr. Tomáš Mosler (19.3.1978)
Jánská 555
261 01 Příbram VI-Březové Hory

Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinný subjekt), jako povinný subjekt ve smyslu
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon),
rozhodlo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a podle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje č.j. 151921/2022/KUSK ve spojení s § 12 zákona, o žádosti pana Mgr. Tomáše Moslera, nar.
19.3.1978, byt. Jánská 555, 261 01 Příbram VI-Březové Hory (dále žadatel), o poskytnutí informace podle
zákona -  trestní oznámení města (resp. p. starosty) doručené dne 07.12.2020 Okresnímu státnímu
zastupitelství takto:


