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§tatutérni město Ostrava 2” I ov51ess5bec

Uřad městského obvodu Poruba „370 2 I “D3“ 2013 I

UK WWE—ď" €:?ng ’7

Odbor komunálních služeb Ff“ „JM „

Klimkovická 55/28 ** "WA mísící/2M“     
 

708 56 Ostrava — Poruba

16.3.2018

Věc.: Žádas; o poskyinuti informace die zákona 106/1999 Sb. ve znění

pozdějších předpisů

Vážená paní_

reagujeme tímto na Váš dopis ze dne 9.3.2018 a v souladu se zákonem č. 106/1999

Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů tímto žádáme

o poskytnutí informace:

- na základě jaké konkretni žádosti bylo

úřadem vyhrazené parkování pro vozi

~ co konkrétně ve své žádosti o přidělení tohoto parkovac. mista-

uvedla?

— jak Váš úřad přiděleni tohoto parkov. místa odůvodnil?

Kopie předmětných listin prosíme zasiat.

Děku'eme za od ověď a "sme s ozdravem.   
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Uřad městského obvodu Poruba ()
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C. j.: POR 222962018 chod

Spí zn.: S POR 153582015 5

Vyřlzuje: lng. Aleš Chodura

Telefon: 599 481) 3011

Fax: 599 480 212

E—mail: uchodurauq mopomlmcz

Datum: 30.04.2018

Sdělení k žádosti

Odbor komunálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba obdržel dne 21. 3. 21118 žádost o

poskytnutí infommcc podle zákona č. 10(1- [999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění

pozdějších předpisů. u dno 16. 4. 2131 8 její doplnění.

V příloze zasílám předmětné dokumenty. a to žádost o zřízení \‘yhmzenélm parkovacího sluní a

rozhodnutí silničního správního úřadu. Zuvcdcných dokumentů je zřejmě. na základě jaké

konkrétní žádostí bylo přídělem parkování. stcjnč ink i to. co bylo v žádosti uvedeno. \'čclnč

odůvodnění silničního správního úřadu.

Zároveň posíláme rozhodnutí o částečném odiníinutí ve vztahu k osobním údajům dotčených osob.

S pozdravem

 

Ing. Aleš Chodura

vedoucí odboru komunálních služeb

Přílohu Č. 1 — anonymizované žádost

Příloha č. 2 — anonymizovnné rozhodnuti Č. 4 E 5 201 7IZTP P
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Statutární mě t Ost

lll“"""|llll'll!ll'llllll"Ill"'"l
Odbor komunálních služeb

Vaše značka:

zm. IlllIlllllllllslllllsllllllllIlllIllllllllll_ .
54227587

0.1.: POR 62018/201 7/haup

Sp. zn.: S POR 56306/2017/3

Vyřizuje: Daniela Hauptová

Telefon: 599 480 328

Fax: 599 480 212

E—mail: dhauptovarfčmoporuba.cz

Datum: 12.12.3017   
R 0 2 H 0 D N U T í č. 415/2017/ZTP/Pvt dne ,

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba. odbor komunálních služeb vykonávající

působnost příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací !. až IV. třídy a veřejně

přístupných účelových komunikací na území městského obvodu Poruba podle ustanovení § 40 odst. S

písmena c) zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích. ve znění pozdějších předpisů. a čl. 23 odst. 2

písm. b} obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. l4/2013 (Statut města Ostravy). ve znění pozdějších

předpisů dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. l3/l997 Sb. zákon o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 40 vyhlášky č. 104/ 1997 Sb.. ve znění pozdějších

předpisů. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje

na základě ísemné žádosti žadatelky paní_
*.podané dne 08.11.2017, zvláštní užívání místní komunikace íll. třídy. č, 850. ul.

Podroužkova ke zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P, a to od 01.12.2017

pan:—

bytem

pro vozidlo RZ:

na dobu do:

Pro zvláštní užívání se stanovují tyto podmínky:

  

 

  

1. Rozhodnutí je platné pouze v součinnosti s příkazem o dopravním značení číslo 159/POR vydaným

zdejším odborem dne 12.11.2017

?.. Vyhrazené parkovacím stání může užívat výhradně držitel tohoto povoleni s vozidlem RZ-.

3. V případě jakékoliv změny údajů, které mohou mít vliv na platnost vydaného rozhodnutí (např. změna

RZ vozidla. změna bydliště apod.) je povinnost žadatele. aby tuto skutečnost neprodleně Oznámil

příslušnému správnímu orgánu, který rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkování vydal. ,

J. Toto povolení bude uloženo u žadatele a bude kdykoliv k dispozici kontrolu im orgánům SMO — UMOb

Poruba. Policie ČR.

3. Dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy &. 4/2016 o místním poplatku za užívání

veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů podléhá vyhrazení trvalého parkovacího místa

místnímu poplatku.

 

Kiimkowcka 55/28. 708 56 Ostrava if) 00845451 DlČ 0200845451

www.poruba.ostrava.cz Cislo účtu 1649335379/0800
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Od ůvodnění

Dne 08.11.2017 obdržel silniční sit-ávní úřad od žadatelky paní_

Žádost týkající se zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu

ZTP/P.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Silniční správní úřad dne 30.11.3017 oznámil známým

účastnílům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení. Vzhledem ktomu. že kžádosti bvlv

doloženy požadované náležitostí. určil silniční správní úřad usnesením lhůtu pro podání námitek. připomínek

a důkazu a lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí. Ve stanovení lhůtě účastníci řízení neuplatnil

návrhy a námitky a rovněž se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jelikož žádost obsahovala všechny náležitosti požadované zákonem o pozemních komunikacích. silniční

správní úřad rozhodl za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Účastníci řízení ( podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

SMD-městský obvod Poruba. IC: 84545l05. Klimkovická 28/55. 708 56 Ostrava-Poruba. jako vlastník

dotčené místní komunikace

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § Sl odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. Správní řád (dále

jen 'správní řád'). ve znění pozdějších předpisů. podat odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení k odboru

dopravy Magistrátu města Ostravy. podáním učiněným prostřednictvím odboru komunálních služeb Úřadu

městského obvodu Poruba Statutárního města Ostravy.

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do

vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě tento neotevřel datovou

schránku. ale ve smyslu ust. § 24 odst. l správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo datové

schránce. potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení. nikoliv až následné faktické

převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné odvolání

nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízen í. ale už počínajejedenáctým dnem

ode dne uložení písemností v provozovně pošty nebo datové schránce.

Ve smyslu ustanovení § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí. jednotlivý

výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a to u fyzických osob jméno. příjmení.

datum narození a místo trvalého pobytu. případně jinou adresu pro cloručovánk u právnických osob název.

identifikační číslo a adresu sídla. popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat podpis

osoby. která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom. proti kterému rozhodnuti směřuje—„ vjakém rozsahu ho napadá a v

čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. jež mu předcházelo.

Není—li v odvolání uvedena vjakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá. platí. že se domáhá zrušení

celého rozhodnutí,

Odvolání se podává doplněné potřebným počtem stejnopisú tak. aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopísů. vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude postoupeno Magistrátu města Ostravy odboru dopravy.

Rozhodnutí je vykonatelné po nabytí právní moci.

Klímkovická 55/28. 708 56 Ostrava 1; 00845451 DIČ C20084545l

www.poruba.ostrava.cz Císlo účtu 1649335379/0800
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Upozornění

Podle ust. § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích při porušení podmínek stanovených vtomto

rozhodnutí silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo

odňato povolení ke zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání znovu podané žádosti

nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní

mom.

Silniční správní úřad — Úřad městského obvodu Poruba, odbor komunálních služeb v souladu s ust. § 25

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, může při nesplnění

podmínek tohoto rozhodnutí nebo z důvodu obecného zájmu udělené povolení omezit nebo zrušit.

V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě, která je uvedena v podmínkách rozhodnutí, neoznámí údaje, jež

mohou mít vliv na platnost vydaného rozhodnutí, dopouští se jako fyzická osoba přestupku dle ustanovení

§ 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit dle ustanovení § 42a

odst. 7 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pokutu do výše 500.000,- Kč.

 

Ing. Aleš Chodura

vedoucí odboru komunálních služeb

 

Od správního poplatku dle písmena a) položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správním poplatku, ve znění

pozdějších předpisů, je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně

postižené — držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Rozdělovník

Účastníci řízení iiodle ust. i 27 odstl i iiii'iliii iin I

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správníbovřádu)

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, IC: 8454305, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—

Poruba, zmocněn vedoucí odboru komunálních služeb

Dotčenév orgány

Policie CR, MR — Dopravní inSpektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice

IČ 00845451 DIČ 0200845451

Číslo účtu 164933537910800

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava

www.poruba.ostrava.cz
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Žádost o zřízení vyhrazeného ar ovaciho stání ZTP, ZTP/P

g;: “8 —n- 2017

  

  

 

   
 

I. Žadatel

Přijmení. titul: _ Jméno. Datum narození:-

Jméno 0 dítěte držitele průkazu ZPT, ZTPIP_ Datum narozeni:-

 

TRVALÝ POBYT

„masm— Méstoz— Psor-

DORUČOVACŠ ADRESA

Ulice. čislo: Město: PSČ:

 

 

Číslo průkazu ZTP, ZTPIP- Platnost průkazu ZTP. ZTP/l-

Čislo občanského pn'lkaz- Číslo ňdičského průkazu-

 

Číslo technického průkazu vozidla:— SPZ vozidla:_

 

il. Datum a podpis žadatele 6.11.17

Souhlas Ing. Aleše Chodury jednajiclho jménem Statutárního města Ostravy -— městského obvodu

Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, tČ: 00 84 54 51, na základě pověření

č ............. ze dne ...................... , jako vlastnika předmětné místní komunikace, se zvláštním

užíváním výše jmenované místní komunikace.
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Statutární město Ostrava lillllllllllllllllilliiliflljflgjgllj!111111111!!!
Úřad městského obvodu Poruba ov51es5 .

Utvar právní podpory

Vaše značka: Ill llllllllllglflleisl6“fills!51181921]lllll Ill!
že dne:

C. j.: POR 21854/2018/hude

Sp. zn.: S POR 21290/2018/01/2

Vyřizuje: Mgr. Jan Hudeček

Telefon: 599 480 643 - *

Fax: 599 480 602 708 00 Ostrava—Poruba

E—maii: jhudecek@moporuba.cz

Datum: 30.04.2018

ROZHODNUTÍ

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, útvar právní podpory, jako věcně a místně

příslušný orgán povinného subjektu, rozhodl podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonnacínr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“)

vsouladu sustanovením § 15 odst. 1 ]níZ o žádosti o poskytnutí informace podanou dne 21. 3. 2018

a upřesněnou dne 16. 4. 2018, a to poskytnutí kopie předmětných listin,

dle kterých bylo přiděleno vyhrazené parkovací místo pro vozidlo SPZ_,takto:

žádost_oposkytnutí výše uvedené informace se podle § Sa, § 12,

§ 15 odst. 1 11112 a podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

pozdějších předpisů

částečně odmítá,

a to vrozsahu poskytnutí informací o osobních údajích uvedených v žádosti o zřízení vyhrazeného

parkovacího stání ZTP, ZTP/P a rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Poruba

odboru komunálních služeb č. 415/2017/ZTP/P ze dne 12. 12. 2017 o povolení zřízení vyhrazeného

parkování pro držitele průkazu ZTP/P ve vztahu k vozidlu s RZ:_.

Odůvodnění:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba (dále jen „povinný subje “) obdržel dne

21. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou_s adresou pro

doručování_708 00 Ostrava, upřesněnou dne 16. 4. 2018. Jmenovaný žádal o

poskytnutí informace, na základějaké konb'émz' žádosti bylo paní_přiděleno Vaším úřadem

vyhrazenéparkovánípro vozidla SPZ_, co konkrémě ve své žádosti o přidělení tohoto parkovacího

místa paní_uvedla, jak Váš úřadpřidělení tohoto parkovacího místa odůvodnil. Zároveňpožádal

o zaslánípředměmých listin.

Podle § 8a IníZ infomace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní

údaje povinný subjekt poskytnejen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejích ochranu.

Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů1 ve znění pozdějších předpisů, pro

účely tohoto zákona se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určítelného

subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určítelný, jesth'že lze subjekt údajů přímo či

Kšimkovícká 55/28. 708 56 Ostrava If: 00845451 DIČ 0200845451

www.poruba.ostrava.u Císloúčtu 1649335379/0800
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nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, správce

může zpracovávat osobní údaj e pouze se souhlasem subjektu údajů.

Podle § 12 Ian všechna omezení práva na infomace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované

informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.

Podle § 15 odst. 1 IDE pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení

žádosti rozhodnutí () odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí částí žádosti, s výjimkou případů, kdy s;:

žádost odloží.

?ovínný subjekt žadateli částečně vyhověl poskytnutím všech požadovaných informací. K části žádosti o

informace, které povinný subjekt odmítl poskytnout, tj- infomace o osobních údajích, uvedených v žádosti o

zřízení vyhrazeného parkovacího stání ZTP, ZTP/P a rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřadu

městského obvodu Poruba, odboru komunálních služeb č. 415/2017/ZTP/P ze dne 12. 12. 2017 o povolení

zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P ve vztahu k vozidlu s RZ: povinný

subjekt uvádí následující. Vuvedených listinách jsou obsaženy osobní údaje: jméno, příjmení, daním

narození, adresa trvalého pobytu, podpis, telefonní číslo, E-mailova adresa, číslo průkazu ZTP/P, číslo

občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo technického průkazu vozidla, SPZ vozidla.

Veškeré uvedené údaje naplňují znaky osobního údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož povinný subjekt (správce) nemá od dotčených

osob (subjektu údajů) souhlas k poskytnutí osobních údajů pro účely odlišné od vyřízení vyhrazeného

parkovacího stání, byly proto z poskytnutých informací vyloučeny.

S ohledem na výše uvedené tak povinný subjekt odmítl poskytnout část požadovaných informací,

a to z důvodu ochrany osobních údajů dle § 8a Ian ve spojení s § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních

údajů. Poskytnutí těchto informací by bylo nezákonným zásahem povinného subjektu do práva dotčených

osob na informační sebeurčení a nenáleží do rozsahu informační povinnosti povinného subjektu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení

tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává kMagistrátu města Ostravy prostřednictvím Úřadu městského

obvodu Poruba, útvaru právní podpory. V odvolání musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí odvolání

směřuje, vjakém rozsahu ho napadá & v čem je odvolatelem Spatřován rozpor správními předpisy nebo

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává vpočtu stejnopísů tak, aby

liv

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každy ucasmík dostaljeden stejnopis

  zastu jící

  

vedoucí útvaru právní podpory
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