
Kancelář veřejného ochránce práv 
9. srpna 2013 
 
Věc: Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Dobrý den, 
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí 
informace o tom, jaké informace byly o mé osobě sděleny ÚMČ Praha 6. 
K žádosti upřesňuji tyto skutečnosti: 
 
ÚMČ Praha 6 neoprávněně zveřejňoval osobní údaje o mé i dalších osobách na 
svých internetových stránkách. Byla mu pravomocně udělena sankce. V protiprávním 
jednání pokračoval, Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU) proto 
postupně zahajoval další řízení. Celkově se jedná o tato řízení: sp. zn. ÚOOU-
00221/13, sp. zn. UOOU-00365/13, sp. zn. UOOU-04443/13, sp. zn. UOOU-
06462/13. V rámci odvolání proti rozhodnutí UOOU ÚMČ Praha 6 uvedl, že mé 
jednání je šikanózní a obstrukční a že jsem tímto postupem notoricky znám s 
odvoláním na Kancelář veřejného ochránce práv. Tato skutečnost mi byla 
oznámena v rámci řízení o žádosti o informace, kdy na žádost odeslanou 13. dubna 
2013, jsem obdržel odpověď až 9. srpna 2013. Vzhledem k obsahu sdělení je 
zřejmé, proč ÚMČ Praha 6 neoprávněně odepíral informace o svém správním 
deliktu. 
 
S ohledem na výše uvedené jsem kontaktoval Váš úřad a po telefonické domluvě 
(doporučení) s Vaší pracovnicí, Mgr. B., podávám tuto žádost. 
 
V uplynulé době jsem s Vaším úřadem řešil nesprávně řešenou hlukovou zátěž v 
blízkosti mé matky – starobní důchodkyně. V rámci šetření bylo z Vaší strany zjištěno 
pochybení u ÚMČ Praha 6, Magistrátu hl. m. Prahy, Hygienické stanice hl. m. Prahy, 
Ministerstva zdravotnictví ČR a ministra zdravotnictví. ÚMČ Praha 6 byl z Vaší strany 
řešen i na podnět jiných občanů. 
 
Pracovníci úřadu v rámci jakési pomsty zveřejňují osobní údaje těch, kteří vůči nim 
postupovali – ať už se jedná o mne, nebo vedoucí představitele úřadu. Jinak si 
nemohu vysvětlit, proč je ÚMČ Praha 6 opakovaně (viz výše uvedené sp. zn. řízení) 
řešen za zveřejňování osobních údajů vedoucích představitelů (včetně paní 
starostky), jako je rodné číslo a to bezprostředně po tom, co je úřadu pravomocně 
udělena sankce za zveřejnění mých osobních údajů. Nyní jsem zjistil, že se mne 
pokouší očerňovat při snaze zmírnit vlastní pochybení. Za účelem efektivní obrany 
vlastních práv proto žádám o to, co bylo z Vaší strany o mé osobě sděleno na ÚMC 
Praha 6.  
 
Žádám o přístup odpovídající principům dobré správy. 
 
S pozdravem 
 
Ing. J. H., nar. xxxxx, xxxxxxxxx 


