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David Havlík
nar. Xxxxx
Xxxxx
415 01 Teplice

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE
(č. j. odesilatele/05.08.2014)

NAŠE Č. J.
163/SEK/14

VYŘIZUJE/LINKA
Macák/374801205

DATUM
08.08.2014

ROZHODNUTÍ
Město Stříbro, Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám 1, rozhodl ve věci žádosti pana Davida Havlíka,
nar. Xxxxx, bytem Xxxxx, 415 01 Teplice, ze dne 05.08.2014 o poskytnutí informace kopií kandidátních
listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Žádosti Davida Havlíka o poskytnutí informace se nevyhovuje.
Odůvodnění
Město Stříbro jako registrační úřad pro volby do zastupitelstva obcí ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o informacích, ve znění pozdějších předpisů, jako povinný subjekt
informaci neposkytne, pokud: ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona č. 491/2001 Sb., zákona
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v předem
stanovených pravidelných obdobích a to v daném případě do termínu 23.08.2014. Do té doby
požadované kandidátní listiny obsahují osobní údaje a nelze je zveřejnit ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému
úřadu v Plzni, a to podáním učiněným u Městského úřadu ve Stříbře písemně nebo ústně do
protokolu.

Dr. Bohuslav Červený
Starosta města Stříbra
Za správnost: Bc. Jan Macák
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