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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, Odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje informace na základě žádosti pana XXXXX (dále jen
„žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
25.05.2021, č.j. MUBL 8408/2021, které jsou uvedeny v bodech 1 – 3: „Dne 25. 1. 2021
Městský úřad Blatná poskytl na základě mé žádosti informace o Ing. Václavovi
Cheníčkovi - referentu Odboru majetku, investic a rozvoje, a to dokumentem MUBL
741/2021/OSŽU/5.“
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1) Kdo, žádám o výčet úředníků a jejich zařazení, z úředníků Městského úřadu
disponoval při vyřizování mojí výše uvedené žádosti mými osobními údaji (všemi,
které je úřad povinen anonymizovat, či podléhají GDPR)?
Poskytnutí informace: S výše uvedenou žádostí disponovali tito úředníci
MěÚ Blatná: pracovnice podatelny - Bc. Gabriela Mlíčková a Dagmar Dvořáková,
úřednice Odboru správního a živnostenského úřadu - Ing. Hana Valachová
a Mgr. Bc. Nina Švehlová a tajemnice Ing. Simona Sedláčková. Ing. Václav
Cheníček byl o žádosti na svou osobu informován.
2) Jednal některý z úředníků, kteří disponovali mými osobními údaji, v rozporu
s pravidly GDPR, předal je další osobě, či zveřejnil?
3) Pokud ano, který úředník (úředníci) žádám o výčet úředníků a jejich zařazení.
Poskytnutí informace k bodu 2) a 3): Žádný z úředníků nejednal v rozporu
s nařízením GDPR, nepředal je další osobě ani nezveřejnil.

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

