
Magistrát města Přerova
Odbor ekonomiky

Bratrská 34,750 11 Přerov 2

telefon: +420 581 268 111 (ústředna),íaxl*420 58UÉq j§9

j. MMPď 05 l 665/l/2014/OE/Jar

Vy,řizuje: Lerrka Jarolímová
tel: 581 268297
e-nlail : lenka j arolinrova@prerov.eu

V Přerově dne l4,05.20l4

ROZHODNUTI

Magistrát města přerova, odbor ekonomiky (dále ,,Magistrát města Přerovaoonebo ,,sPrávni orgán"),

juk; věcně a místně příslušný správní' orgán podle ustanovení § 15 odst. l zákona

č. 10ói 1999 Sb,, o svobódném přístupu k infoima.i*, u. znéní pozdějŠÍch PředPisťr (dále jen

,,zákon o svobodném přístupu k informácínt"), posoudil žádost o poskytnutí informací Podle zákona

Ó svobodném přístupu k informacím pana trvale bYtem

(dále jen ,,žadatel"), doruěenou dne 29,04,2014

pod čj, MMPr/0S!665l2,0l4loE/Jar a po řádném posouzení rozhodl tak,Že se Žádost o poskytnr-rtí

inlbrmací

částečněodmítá

z dťlvodu, že část informací požadovaných podle bodu 3 žádosti jsou informace o osobtrích ťrclajích.

které podléhají omezeni piáva na irrfo.maoe ve smyslu ustanovení § 8a záů<ona o svoboclnénr

přístupu k informacím.

odůvodnění:

žadatel v bodě č. 3 žádosti došlé Magistrátu města Přerova, Odboru ekonomikY dne 29,04,2014

p0d čj MMPr/O5!665l20t4loE/Jar mimo iiné poŽadoval sděIení inÍormací o tom,

zdaza : " ,jsou

il;y poplatky za komunátní odpad a pokud tomu tak není, pak za jaké období poplatky uhrazeny

nejsou a kolik činí dlužná částka.

Řízerrí o rrrístním poplatku za proyoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděrri, využívání

a odstraňovaní komunálních odpadů výkonává podle ust. § 14 odst. 2 zákona č, 565/1990 Sb,"

o místních poplatcích, ve znění po"áo3si"n předpisů, obecní úřad v rámci výkonu přenesené

působriosti. Na toto řízení se vztaňují přirtuSn-á uúanovení zákona č.28012009 Sb,, danový řád,

ve znění pozdějších předpisťr (dále jen ,,daňový řád"), včetně úpravy povirrnosti mlčenlivosti

ve vztahu ke všern informacím, které se'uředni osoby nebo osoby zúČastněné na sPrávě daní

při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. To neplatí pro daňový subjekt, pokrrc1 jcle

o informace získalré nebo pouzité při správě jeho daní (§ 52 odst. 1 daňového řádu),

Správní orgán po posouzení bodu č. 3 žádosti podanó podle zžkona o svobodnénr přístupt"t

k irtťormacím, dospěl k závěru, že se jedná o údaje , torrtr.tních darlovýchÍizeni fYzických osob,

které nelze z clůvodu ochrany osobníLh údajů ve smyslu ust. § 8a zákona o svobodném PřístLtPu
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k iníbrmacím poskytnout, neboť požadované informace o hrazení místního PoPlatku za komrrnální

odpad správce poplatku vyhodnotil jako osobní údaj, kjehož poskýnutí bez sotrhlasu subjektu

údajů nerrí správní organ oprávněn, poskytnutí teóhto údajů by. bylo v,rozpoíu se zákonenr

LrPravr-tjícini ochranu JsoUnicr, údajů, ttei;;im ;e zákon č, 101/2000 Sb,, zákon o ochraně

osobnich ťrctajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisťl,

poučení rr odvolání

i]roti tonruto rozhoclnutí |ze podat odvolání ve lhůtě 15 dnťr ocle dne jeho doručení

ke Krajskénru úřadu olomouckého kraje prtrltřednictvím správniho orgánr,r, který rozhoclrrutí vYcial

(d. Magistrátu rněsta Přerova, Odboru ekonomiky),

Odvoiání se podává s potřebným počt'ern stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zťrstal

správnímu organu a aby r<ázalr rioástniťdostal jeden stéjnopis. Nepodá-li účastnik Potřebný PoČet

siejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady úěastníka,
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