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Město Kašperské Hory
Náměstí1
341 92 Kašperské Hory

www.kasphory.cz

SPISOVÁ ZNAČKA·

Č/SLO jEDNACÍ: 00049/2019/Taj

vyřizuje: Ing. Andrea Staňková
TELEFON: 376 503 420
FAX:

e-mail tajemnik@kasphory.cz
KAŠPERSKÉ HOKY DNE: 7. 1. 2019

Pavel Šahánek

Vyřízení žádosti o poskytnutí informací die z. č. 106 /1999 Sb., žadatele pavla Šafránka,
ze dne 14. 12. 2018

Starostka města Kašperské Hory obdržela e-mailem žádost o poskytnutí informací dle
z. č. 106 999 Sb (dále lnfZ)., žadatele Pavla Šafránka,
V žádosti žadatel uvádí, že požaduje poskytnutí veškeré korespondence bývalého starosty
Petra Málka s Kanceláři Veřejného ochránce práv, týkajIcI se rodiny z usedlosti
Golihäuselhof na Červené, a rodin sousedů z Cp. 43, Červená,

jmenovitě žádá o zaslánIdokwnentu čj. 02246/2018/Sta, k čj. Kanceláře
VOP: KVOP-44334/2018, sp. zn. 806/2018/VOP/JMA.

V žádosti žadatel dále uvádí, že požaduje poskytnuti informaci v plné,
neanonymizované podobě. V souladu s platnou legislativou nakládá povinný subjekt s údaji
tak, aby byla naplněna ochrana osobních údajů. Předmětné dokumenty mohou být až na
jedinou výjimku, vzhledem k tomu že neobsahují osobní údaje, poskytnuty v plném znění.
U jednoho z nich jsou údaje anonymizovány.

K žádosti P. Šafránka ze dne 14. 12. 2018, evidované pod č. j. 00038/2019/Taj starostka
fměsta uvádí:

- kopie dokumentu čj. 02246/2018/Sta, k č. j. Kanceláře VOP: KVOP-44334/2018, sp.
zri. 806/2018/VOP/JMA, ze dne 25. 7. 2018, v plném znění je přílohou tohoto
vyřIzenI

- dále jsou poskytnuty kopie dokumentů vedených pod č. j. '
o 00257/2018/Taj ze dne 22.01.2018 /anonym/zovaný
o 02380/2018/Sta ze dne 08.08.2018/vplném znění
o 03227/2018/Sta ze dne 07.11.2018 lv plném zněnL

".., lČ: 00255645
" DIČ: CZ00255645

Bankovní spojení:
Česká spoNtelna, as.
č. účtu: 822690389/0800

Sbánka 1 z 8



CMěStO Kašperské Hory
F b

%
ď n

Doplňkem k žádosti je pak e-mailová korespondence s tajemnicí MěÚ zaslaná
žadatelem dne 04.01.2019 v 18,50 hod., kdy se žadatel dále dotazuje, kdy Komise pro
projednávání přestupků (KPP) v Kašperských Horách bude projednávat záležitosti jím
ohlášené. Na dotaz k předseda KPP JUDr. Kelman sdělil, že ve věci č.j.: PK 2437/2018-067.2 -
oznámeni o přestupku proti občanskému soužití , je
nařízeno jednání na den 21. 01. 2019 a KPP v současné době neeviduje žádná jiná podání,
u kterých by byl oznamovatelem.

S pozdravem
q

Bohuslava Bernardová, starostka

F!řfbhy:
Kopie dokumentů:
čj. 02246/2018/Sta ze dne 25.07.2018 lv plném znění
00257/2018/Taj ze dne 22.01.2018 /anonymtZovaný
02380/2018/Sta ze dne 08.08.2018 /vp/ném znění
03227/2018/Sta ze dne 07.11.2018 /vp/ném zněnl

Obdrží:
P. Šafránek, - na v/asm/žádost e-mailovou komun/kac/na adresu:

Město Kašperské Hoty - v/astn/k založeni'

IČ: 00255645
DIČ: CZ00255645

Bmkwni spojení:
České spoňtelna, a.s.
č. Účtu: 822690389/0800
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