
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Vrakoviště v Kalištích 

 

 

Jakým způsobem bylo schváleno provozování vrakoviště v Kalištích? 

1) Podání návrhu: jméno/jména/, datum  

2) Návrh prověřil/jméno úředníka/, případně dalších osob, datum, text stanoviska 

3) Souhlas s návrhem vyslovil:………jméno, datum 

4) Pokud byla vydána stanoviska odborných útvarů, žádám o poskytnutí jejich fotokopií 

 

ad 1)  

Dne 09.11.2005 podal návrh na změnu v užívání stavby stavebník, jehož osobní údaje povinný 

subjekt není oprávněn sdělit. 

Dle ustanovení § 8a InfZ platí, že povinný subjekt poskytne informace týkající se osobnosti, 

projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, 

upravujícími jejich ochranu. Mezi právní předpisy, které upravují takovou ochranu, patří mimo jiné 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů stanoví, že osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného 

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 

subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů může příslušný správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, 

když zpracováním osobních údajů lze rozumět ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mimo jiné předávání, šíření a zveřejňování těchto údajů.  

Záznamy požadované žadatelkou obsahují osobní údaje fyzických osob, respektive jejich jména a 

příjmení, tituly, jakož i informace osobního charakteru když na základě těchto osobních údajů lze 

tyto subjekty identifikovat. S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt nedisponuje souhlasem 

žádného z těchto fyzických osob, není povinný subjekt oprávněn žadateli takového informace 

předat ani jinak zveřejnit. Tímto je ve smyslu ustanovení § 8a InfZ naplněn důvod pro částečné 

odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ. 

 

ad 2) 

Věc vyřizoval zaměstnanec stavebního úřadu České Budějovice pan Zdeněk Fornbaum (viz příloha 

č. 1 - Rozhodnutí  - povolení změny v užívání stavby ze dne 19.12.2005, č.j. SU/11812/2005 Fo). 

 

ad 3) 

Rozhodnutí  - povolení změny v užívání stavby ze dne 19.12.2005, č.j. SU/11812/2005 Fo které 

nabylo právní moci dne 25.01.2006 podepsal Ing. Vladislav Eliáš, vedoucí Stavebního úřadu České 

Budějovice  (viz příloha č. 1 - Rozhodnutí  - povolení změny v užívání stavby ze dne 19.12.2005, 

č.j. SU/11812/2005 Fo). 

 

ad 4) 

Viz přílohy č. 2 – 6: 

 

2. Stanovisko s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu MM ČB odboru ochrany 

 životního prostředí ze dne 08.12.2004 

3. Rozhodnutí Krajského úřadu-Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a 

 lesnictví ze dne 11.01.2005 

4. Stanovisko Hasičského záchranného sboru JK ze dne 29.11.2004 

5. Souhlas Krajské hygienické stanice JK ze dne 07.04.2004 

6. Vyjádření odboru ochrany životního prostředí MM ČB ze dne 25.11.2004 


