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Částečné poskytnutí informace
Dne 24. 9. 2019 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“)
doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost
o informace“). Žádost o informace byla v tomto znění:
„Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí
těchto informací:

1) Žádám o zaslání kopie návrhu usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 včetně kopie přílohy
č.1 tohoto návrhu usnesení.

2) Žádám o poskytnutí informace, zda v souvislosti se žádostí o dotační prostředky
č. 099P100094 ,akce: "Vysočany u Manětína, socha sv. Jana Nepomuckého", z programu
Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult.
památky 2019 a v návaznosti na usnesení č. 3808/19 ze dne 26.8.2019 a podal KÚPK v této
věci trestní oznámení. Pokud ano, žádám o kopii tohoto trestního oznámení.
Dále upozorňuji KÚPK, že opakovaně v rozporu s ustanovením §5 Zákona č.106/1999 Sb.
nejsou na stránkách krajského úřadu zveřejňovány poskytnuté informace, jak ukládá
Informační zákon. Děje se tak opakovaně, na což v minulosti upozornila kontrola Ministerstva
vnitra. V mém případě se tak naposledy stalo při poskytnutí informace č.j.: PK-KDS/2036/19
ze dne 16.5.2019. Dne 20.5.2019 byla zveřejněna na stránkách Plzeňského kraje pouze
doprovodná informace o poskytnutí informace, ačkoliv zákon ukládá informaci zveřejnit celou.
Žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.“
K bodu 1) Vaší žádosti o informace Vám sdělujeme: Návrh usnesení, které bylo přijato jako
usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019 spolu s Přílohou č. 1 návrhu
tohoto usnesení jsou připojeny přílohou.
V rozsahu vybraných osobních údajů p. XXXXX provedl KÚPK jejich začernění na základě
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace č. j. PKKDS/3954/19 ze dne
21. 10. 2019.
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Návrh usnesení, jež bylo přijato jako usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne
26. 8. 2019 obsahuje také osobní údaje p. YYYYY: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu,
datum narození a skutečnost, že je mu schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 100 000 Kč, resp. že byl navržen pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace. Jméno,
příjmení, adresa trvalého pobytu a skutečnost, že je mu schváleno poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč, jsou údaje, které jsou uvedeny v usnesení Rady
Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019, které je zveřejněné na internetových
stránkách
Plzeňského
kraje
a
dostupné
na
adrese:
http://usneseni.krplzensky.cz/Vzhled/UsneseniRada.aspx#.
Pan YYYYY udělil souhlas s poskytnutím osobních údajů, je tak dán podklad pro jejich
zpracování (poskytnutí) podle 8a odst. 1 InfZ ve spojení s Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Dále jsou poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti
zaměstnanců a funkcionářů Plzeňského kraje [§ 8a odst. 2 InfZ ve spojení s Čl. 6 odst. 1 písm.
c) GDPR].
K bodu 2) Vaší žádosti o informace Vám sdělujeme: Ne.

S pozdravem

Mgr. Martin Sarkisov
vedoucí odboru kontroly, dozoru a stížností

podepsáno elektronicky

Přílohy
- Návrh usnesení, jež bylo přijato jako usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze
dne 26. 8. 2019
- Příloha č. 1 návrhu usnesení

Na vědomí
Dotčené osoby: XXXXX
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