
Zlín Krajský
úřad

kraj

Odbor právní a Krajský živnostenský Obec Kostelec u Holešova

úřad Kostelec u Holešova 58

Oddělení státního občanství a přestupků 768 43 Kostelec u Holešova

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka

1. 12. 2022 JUDr. Darina Žmolíková, Ph.D. KUZL 98925/2022 KUSP 95458/2022 PŽÚ

Výzva k předložení podkladú

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad (dále jen ‚krajský úřad‘), vydal
dne 4. 10. 2022 rozhodnutí č. j. KUZL 81788/2022, sp. Zn. KUSP 78696/2022 PZU, jímž Vám formou
informačního příkazu přikázal poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti NY legal s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00
Praha 1 — Nové Město, IČO: 04761944 (dále Jen „žadatelka“), do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
(k doručeni došlo dne 4. 10. 2022) informace požadované v bodě 2) její žádosti o poskytnuti informaci ze dne
8. 8. 2022, tedy kdy byla VZDUCHOTECHNIKA dle přílohy 12A a 12B zrealizována.

Z podáni žadatelky, které bylo krajskému úřadu doručeno dne 18. 11. 2022, vyplývá, že ji požadované
informace nebyly ani na základě informačního příkazu poskytnuty. Dne 6. 10.2022 obdržel krajský ůřad
od Vás sdělení (evidováno pod č. j. KUZL 83873/2022), že téhož dne podáváte u Uřadu pro ochranu osobních
údajů podnět na přezkoumání mimo jiné i shora uvedeného rozhodnutí krajského úřadu s tím, že budete žádat
o přiznání odkladného účinku.

Za účelem posouzení, zda byla povinnost poskytnout informace z Vaší strany splněna a zda jsou splněny
podmínky pro případné exekuční vymáhání uložené povinnosti, Vás krajský úřad žádá, abyste mu ve lhůtě
do 3 dnů ode dne obdrženi této výzvy zaslali podání, kterým byly žadatelce informace poskytnuty.
Pokud kjejich poskytnutí dosud nedošlo, žádáme o zasláni všech dokumentů (včetně doručenek),
které se předmětné věci týkají a které nebyly krajskému úřadu předloženy dne 19. 9. 2022 společně
se stížnosti žadatelky, o niž bylo rozhodnuto shora uvedeným rozhodnutím krajského úřadu (tj. podáni
učiněné k Uřadu pro ochranu osobních údajů, vyjádření tohoto úřadu apod.). Uvedené skutečnosti krajský
úřad potřebuje za účelem posouzení, zda bude třeba přistoupit k exekučnímu vymáhání uložené povinnosti
či nikoliv (rozhodnutí, jimž Vám byla formou informačního příkazu uložena povinnost k poskytnutí informací,
je exekučním titulem).
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