
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 14/2017
Č.j.: MJ/35718/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  10.07.2017  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: 
V  řízení  vedeném  pod  spisovou  zn.  MJ/19835/2017/ODSH/Neu,  „obviněný“  zmocnil  žadatele
k zastupování v řízení. Tuto skutečnost prokazuje plná moc, která je součásti spisu. Zmocněnec má právo
zastupovat ovlivněného v celém řízení. 

Toto podání není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle InfZ.
Nejvyšší  správní  soud dal  v  tomto směru jasně najevo,  že  pokud účastník  řízení  nežádá o  kompletní
správní spis, vyřizuji se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se řízení vedeném pod spisovou značkou uvedenou výše:

• obsah správního spisu
• policejní spis
• protokol z jednání a to vč. případných výpovědí svědků
• podklady na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele

Jelikož obviněný zmocnil žadatele v dané věci, není nutné tyto informace pře poskytnutím anonymizovat,
neboť dle § 38 odst. 1 hák. č. 500/2004 Sb., správní řád má zmocněnec ke správnímu spisu plný přístup.

Z  výše  uvedeného  je  zřeně,  že  má  žadatel  právo  zastupovat  obviněného  a  stejně  tak  má  právo  na
poskytnutí informace výše uvedené.

Žadatel byl dne 12.07.2017 vyzván k doplnění žádosti:

Dne  07.08.2017  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“).

V řízení pod výše uvedenou spisovou značkou.

Žádost  o  poskytnutí  anonymizovaných  informací  týkajících  se  řízení  vedeném  pod  spisovou  značkou
uvedenou výše:

• obsah správního spisu
• policejní spis
• protokol z jednání a to vč. případných výpovědí svědků
• podklady na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele
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K žádosti bylo sděleno:

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 Ing. Miloslav Jaroš, nar. ……... bytem….. (dále jen „žadatel“),
přijaté dne 10.7.2017 a vedené pod č.j. MJ/35718/2017,

takto:

žádost o informace, kterou podal žadatel, přijaté dne 10.7.2017 a vedené pod č.j. MJ/35718/2017, na
základě které žadatel žádá o obsah správního spisu vedeného pod sp.zn. MJ/19835/2017/ODSH/Neu,
policejní  spis,  protokol  z  jednání  a  to  včetně  případných  výpovědí  svědků  a  podklady,  na  základě
kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele,  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 10.7.2017 a vedené pod č.j. MJ/35718/2017, uvádí, že
v celém řízení pod sp. zn. MJ/19835/2017/ODSH/Neu vystupuje jako zmocněnec. Vzhledem k tomu, že
předmětný spisový materiál neobsahuje plnou moc žadatele, byl žadatel usnesením ze dne 12.7.2017
(doručené  dne  28.7.2017)  vyzván k  doplnění  žádosti  o  plnou  moc,  která  by  žadatele  opravňovala
k zastupování  ve  věci  spis.  zn.  MJ/19835/2017/ODSH/Neu.  K  tomu  se  žadateli  stanovila  lhůta
5 pracovních dnů ode dne řádného doručení tohoto usnesení. Žadatel předmětnou žádost o plnou moc
ve  stanovené  lhůtě  nedoplnil.  Vzhledem  k  tomu,  že  žádost  o  informace  nebyla  na  základě  výzvy
doplněna,  žadatel  nevystupuje  jako  zástupce  účastníka  řízení  v  řízení  pod  sp.  zn.
MJ/19835/2017/ODSH/Neu.

Dne 7.8.2017 byla žadatelem podána opětovná žádost o informace, vedená pod č.j. MJ/40882/2017,
tentokrát o poskytnutí anonymizovaných informací týkajících se řízení vedeném pod spisovou značkou
MJ/19835/2017/ODSH/Neu, kdy žadatel totožně žádá o obsah správního spisu, policejní spis, protokol
z jednání a to včetně případných výpovědí svědků a podklady, na základě kterých se správní orgán
pokusil zjistit pachatele. Žadatel tedy pouze formálně změnil svou prvotní žádost o informaci, kterou
správní orgán považuje za duplicitní, a proto se jí již nebude zabývat.

Správní orgán k tomuto postupu uvádí, že jednání žadatele se správnímu orgánu jeví jako obcházení
zákona,  kterým  dochází  k  průtahům  ve  správním  řízení,  neboť  doplnění  plné  moci  je  snadnějším
úkonem, který by zaručil účastníku řízení i zástupci ochranu stanovenou správním řádem a nemusela
by být užita žádost dle InfZ. 

Správní orgán dále uvádí, že v případě doplnění plné moci by byl žadatel uznán jako zástupce účastníka
řízení ve správním řízení. Tímto způsobem by žadatel nabyl práv zástupce účastníka řízení a mohl by
konat všechny úkony směřující k řádnému zastoupení účastníka řízení, a to včetně seznámení se se
spisovým materiálem, včetně poskytnutí kopií předmětného spisového materiálu.

Vzhledem tedy k tomu, že žadatel nedoložil plnou moc, byla žádost posouzena nikoliv jako žádost ve
smyslu  správního  řádu,  ale  pouze  jako  žádost  fyzické  osoby o  informace  ve  smyslu  InfZ,  přičemž
správní orgán vyhodnotil, že žadatel na tyto informace nemá nárok, kdy se jedná o obcházení zákona,
jak je uvedeno výše.
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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 úřad 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 nevyzvednul 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).

Městský úřad Jeseník
Útvar tajemníka
Masarykovo nám. 1/167
790 01 Jeseník
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