
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 19/2017
Č.j.: MJ/52074/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  06.10.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství  ,  žádost
o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 

Ve věci řízení vedeném pod sp. zn. MJ/16622/2017/ODSH/Sta zmocněnec žádá o poskytnutí informace:

➢ obsah správního spisu
➢ policejní spis
➢ protokol z jednání a to včetně případných výpovědí svědků

V řízení vedeném pod výše uvedenou sp.  zn.  ,  zmocnil  obviněný (T.  S.) žadatele k zastupování v řízení.  Tuto
skutečnost prokazuje plná moc, která je součásti spisu.  Zmocněnec má právo zastupovat obviněného v celém
řízení.

K dané žádosti bylo vydáno rozhodnutí:

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní
orgán dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní  řád“),  a za použití  ustanovení  § 67 a následně správního řádu,  a  ustanovení  § 15 odst.  1
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  v  platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),
rozhodl  o žádosti  o  informace,  kterou podal  M.  J.  (dále jen „žadatel“),  který na základě plné moci
zastupuje obviněného T. S. , přijaté dne 6.10.2017 a vedené pod Sp. zn.: MJ/52074/2017,
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žádost o informace, kterou podal žadatel, přijatá dne 6.10.2017 a vedená pod Sp. zn.: MJ/52074/2017,
na  základě  které  žadatel  žádá  o  obsah  správního  spisu  vedeného  pod  Sp.zn.
MJ/16622/2017/ODSH/Sta, policejní spis, protokol z jednání a to včetně případných výpovědí svědků,
se s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 InfZ

odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel ve své žádosti o informace, přijaté dne 6.10.2017 a vedené pod Sp. zn.: MJ/52074/2017, žádal
o  kopii  části  spisového  materiálu  vedeného  pod  Sp.zn.  MJ/16622/2017/ODSH/Sta,  v  rámci
přestupkového řízení s T. S., a to na základě InfZ. V souladu s § 2 odst. 3 InfZ se však na tuto žádost InfZ
nebude aplikovat,  jelikož je  nutné žádost  posuzovat  jako žádost  o nahlédnutí  do spisu podle § 38
správního řádu, kdy jsme v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2
As  38/2007  –  78  konstatovali,  že  zákon  o  svobodném  přístupu  k  informacím  se  nevztahuje  na
poskytování informací podle zvláštního právního předpisu. Dále rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 11. 8. 2009, č. j. 1 As 51/2009 – 106 a ze dne 13.12.2012, č. j. 7 Ans 18/2012 – 23 – ustanovení §
38 správního řádu je třeba vykládat jako speciální úpravu InfZ ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 InfZ, a to
právě v případě nahlížení do spisu, coby jedné z forem přístupu k informacím.

Na základě výše uvedeného tedy správní orgán rozhodl o tom, že žádosti nevyhoví a požadované
informace neposkytne.

 

P o u č e n í

V  souladu  s  ustanovením  §  16  odst.  1  Inzf  a  ustanovení  §  83  správního  řádu  lze  proti  tomuto
rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, prostřednictvím Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy
a silničního hospodářství. 

Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení
písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu). 

Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvedl ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního
řádu). 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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