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Městský ú řad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
 
Sp.zn.:  KS388/2022/KT 
Čj.(Če.): k MUNAC16378/2022/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum:   23.02.2022 
 
 
Doprovodná informace  dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informacím  
 

Dne 16.02.2022 požádal žadatel - fyzická osoba  o informace ve formě dokumentu, který byl doručen 
Komisi pro projednávání přestupků města Náchod a kterým Policie České republiky došla k závěru o 
možném spáchání přestupku jinou fyzikou osobou. Žadatel výslovně uvedl, že mu postačí dokument bez 
chráněných osobních údajů. Dále žadatel požádal o záznam zachycující úvahu a odůvodnění komise o  
tom, že se jiná fyzická osoba mohla dopustit konkrétního přestupku. 

V zákonné lhůtě byl žadateli požadovaný dokument v anonymizované podobě zaslán. Zároveň byla část 
žádosti požadující záznam o úvahách komise a jejím odůvodnění toho, že se jiná fyzická osoba mohla 
dopustit konkrétního přestupku, rozhodnutím odmítnuta. V této části totiž žádost směřovala k obsahu 
budoucího rozhodnutí (až takové rozhodnutí bude požadované úvahy a odůvodnění obsahovat tak, jak 
stanoví § 68 odst. 3 správního řádu). Ke dni vydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti nebylo takové 
rozhodnutí týkající se přestupku vydáno. Požadované úvahy a odůvodnění komise tedy nebyly zachyceny 
na žádném nosiči, a nebyla tak naplněna definice informace, kterou uvádí § 3 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Tato definice zní: 

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 
elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.  

Poznámka: Městský úřad Náchod zvolil pro zveřejnění informací formu výše uvedené doprovodné 
informace, neboť posoudil, že právo na ochranu osobních údajů obsažených v poskytnutých listinách 
převažuje v daném případě nad právem veřejnosti seznámit se dopodrobna s poskytnutou informací. 

 
 

 

Ing. Hana Mílová v.r. 
 tajemnice Městského úřadu Náchod 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Bauerová 

 
 
 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 


