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Telefon: 585 508 453
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Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
JUDr. Hana Neumannová, Ph. D.

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností (dále
také „povinný subjekť) jako povinný subjekt příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobo
m, v
dějších
nar.
bytem
o poskytnutí informací doručené
povinnému subjektu dne 6. 8. 2018
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 2 odst. 4 ve spoj
o sv
přístupu k informacím se část žádosti
nar.
bytem
doručené povinnému subjektu dne 6. 8. 2018 označené jako
„Žádost o poskytnutí informací v oblasti BOZP a informatiky41, o poskytnutí
informace v bodu 7), týkající se metodiky a realizace opatření ochrany osob,
přicházejících do kontaktu s veřejností v místech působnosti povinného
subjektu,
částečně odmítá.

Odůvodnění:
ubjekt
bytem
č. j. KUOK 84950/
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím") označenou jako „Žádost
o poskytnutí informací v oblasti BOZP a informatiky." Žadatel v bodu 7) žádosti
požadoval poskytnutí „Metodiky a realizace opatření ochrany osob, přicházející
do kontaktu s veřejností v místech působnosti povinného subjektu (bakteriologické a
mykologické vyšetření prostor, dekontaminace, hygienické prostředky apod.)
k zamezení přenosu infekčních nemocí a zoonóz, cílová skupina, četnost, kontroling.“
Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud
povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti. Podle § 2 odst. 4 téhož zákona povinnost poskytovat informace
se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o Svobodném přístupu k informacím se informací
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. Zaznamenanou informací, tj. informací ve smyslu § 3 odst. 3, je
každá skutečnost, resp. každý údaj, který lze z existujících záznamů (z existujících
informací) povinného subjektu dovodit, tzn. každý údaj, který ze záznamů vyplývá,
lhostejno, zda přímo, či zprostředkovaně posouzením jiných souvisejících údajů.
Ze sdělení dotčených odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to odboru
kancelář hejtmana ze dne 8. 8. 2018, odboru kancelář ředitele ze dne 30. 8. 2018,
odboru zdravotnictví ze dne 30. 8. 2018 a odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 8. 8. 2018 k otázce, zda má Olomoucký kraj nějakou metodiku dle bodu 7)
žádosti, tj. všech odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje, u nichž se dá
předpokládat, že by se jich tento bod žádosti mohl týkat, vyplývá, že Olomoucký kraj
takovou metodikou nedisponuje a není k tomu dle žádného právního předpisu ahi
povinen. Povinný subjekt tedy informace požadované v bodu 7) výše
specifikované žádosti nemá a z žádného právního předpisu ani nevyplývá
povinnost takovými informacemi disponovat. Z uvedeného důvodu povinný
subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu se lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení
odvolat k Ministerstvu vnitra ČR podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru majetkového, právního a správních činností.
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