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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 28/2016 

Č.j.:  MJ/66444/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel 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 informace ve věci: 

Zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. MJ/37900/2016/ODSH/Šim 

 

 

Poskytnuté informace: 

ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místě příslušný správní 

orgán podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) 

a za použití ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen InfZ) rozhodnul o žádosti o informace kterou podal K. W., přijaté dne 

24.10.2016 takto  

 

žádosti o informace kterou podal  K.W., přijaté dne 24.10.2016 na základě které žadatel žádal o zaslání 

kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. MJ/37900/2016/ODSH/Šim se odkazem na 

ustanovení § 2 odst. 3 InfZ 

 

odmítá 

 

O d ů v o d n ě n í 

Vaši žádost o kopie kompletní spisové dokumentace z neukončeného správního spisu jsme 

vyhodnotili jako žádost o nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, neboť „ zákon č. 109/1999 Sb. se 

nevztahuje na poskytování informací, (…) pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména 

vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu 

poskytnutí informací“, přičemž tímto zvláštním zákonem sice není správní řád sám o sobě, ale je jím 

jeho institut nahlížení do spisu. Z Vámi uvedených judikátů je patrné, že lze poskytnout konkrétně 

definované dokumenty správního spisu, což ale nebylo předmětem Vaší žádosti. Správní spis jako 

celek však dle našeho názoru Vámi požadovaným způsobem poskytnout nelze.  

Tento náš názor je podpořen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 

As 38/2007 – 78, jehož zveřejněná právní věta zní: „Nahlížení účastníka řízení do spisu podle § 38 

správního řádu z roku 2004 je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování 
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informací, že je subsumovatelné pod § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 61/2006 Sb.), z něhož plyne, že zákon o 

svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního 

předpisu.“ 

Z výše uvedeného důvodu Vaši žádost o vydání kompletního správního spisu jako celku 

zamítáme. 

Dále Vám sdělujeme, že z vašeho podání není zřejmé, k jakým konkrétním úkonům ve kterém 

řízení volíte svého zmocněnce, tzn., zda pouze pro vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., nebo jako zmocněnce pro zastupování ve správním řízení o přestupku. 

V každém případě z Vámi zvolené formulace není zřejmé, k jakým konkrétním úkonů jej zmocňujete.  

Vaše plná moc nesplňuje ani další náležitosti, kterými jsou vyjádření vůle zmocněnce, že plnou moc 

přijímá, a v případě udělení zmocnění v rozsahu § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu by bylo třeba 

úředně ověřit i Váš podpis. V této věci tedy považujeme Vámi udělenou plnou moc za neplatnou. 

K vaší žádosti ohledně ústního jednání a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 

jejich vydáním Vám sděluje, že není pravdou, že pan W se řádně a náležitě omluvil z ústního jednání. 

Vzdálenost od místa konání ústního jednání a běžné pracovní i soukromé důvody nejsou relevantními 

skutečnostmi pro omluvu z jednání, jak již judikoval NSS.  

Správní orgán tedy nevyhodnotil omluvu jako řádnou a provedl projednání přestupku 

v nepřítomnosti obviněného, kdy při ústním jednání má obviněný vždy právo seznámit se s celým 

spisovým materiálem a také s podklady před vydáním rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že obviněný svého 

práva nevyužil, nečinil správní orgán nadbytečné úkony, které jsou ze strany obviněného či jeho 

možného zástupce činěny.  

 

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). 
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