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Město Strakonice 

Městský úřad Strakonice  

Odbor vnitřních věcí  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  

  

   
Váš dopis zn.:   

Ze dne: 1.6.2021  

Naše č. j.: MUST/023376/2021/VV/Ko  

Sp. zn.:   

  xxxxx 

Vyřizuje: Mgr. Jan Kotrba xxxx 

Telefon: 383 700 202 xxxxx 

E-mail: Jan.kotrba@mu-st.cz xxxxxx 

   

Datum:  4.6.2021  

Vypraveno:  

 
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve 

znění pozdějších předpisů 

 
 

Vážený xxxx, 
 

reagujeme na Váš dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím. V žádosti nebyly uvedeny 

veškeré náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale v rámci 
transparentnosti veřejné správy poskytujeme následující informace.  

 
Žádné osobní údaje, které by byly zpracovány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) nezpracováváme. Veškeré 

zpracování bylo na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – právní povinnosti.  
 

Současně vedeme a evidujeme běžnou korespondenci, to je naše povinnost dle zákona č. 499/2004 Sb.,  
o spisové a archivační službě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nám stanoví povinnost 

uchovávat jednotlivé druhy dokumentů (zejména běžnou korespondenci po dobu 3 let,  správní řízení 

po dobu 5 let). Jiné dokumenty a kopie nemáme, pokud nemáme zákonný důvod pro uchování.  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

Současně Vás informuji, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované žádosti 

o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační osobní 

údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o zpracování osobních údajů 

naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 

S pozdravem 

Bc. Štěpánka Mošovská 

vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Počet listů: 2 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

 

 

 


