
I/11/2013 ze dne 25.3.2013 - dotaz  

VÝPIS  Z  PODÁNÍ   

 

Otevřený dopis primátorovi, Radě, Zastupitelstvu, představitelům magistrátu Statutárního 

města Havířova    

 

 

Kauza Mgr. J.B. – Zpráva č. 27 (25.3.2013) 

 

Odpověď na e-mail poslankyně, paní PaedDr. Milady Halíkové, ze dne 14.3.2013   

 

… Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, obsahující doslovné texty 

podání, která byla, na základě tohoto mého dnešního podnětu, paní poslankyní, 

Zastupitelstvem (či Radou) a magistrátem odeslána MV ČR, GIBS, VB PS PČR (a případně 

dalším institucím). …  

 

 

T.R.    

 

 

 

V Havířově dne 15.4.2013 

Za správnost výpisu: JUDr. Bohuslava Kochová, vedoucí odboru právních služeb    

 

I/11/2013 ze dne 9.4.2013 - rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti  

VÁŠ DOPIS Č.j.:    
otevřený dopis – Zpráva č. 27  

ZE DNE:     25.3.2013 

NAŠE Č.j.:            O/OPS/25022/Ko/2012 

POČET LISTŮ DOPISU: 2 

    

VYŘIZUJE:   JUDr. Kochová 

TEL: 596 803 362 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: kochova.bohuslava@havirov-city.cz 
    

DATUM: 9.4.2013 

  

 

 

R O Z H O D N U T Í 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
   

Statutární město Havířov, primátor města, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 15 

odst. 1 a podle § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 



znění pozdějších předpisů, a podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  

 

rozhodl o odmítnutí žádosti   

 

o poskytnutí informace, kterou podal pan T.R. dne 25.3.2013.   

 

 

Odůvodnění:  

 

Dne 25.3.2013 doručil pan T.R. dále jen žadatel) e-mailem dokument „Otevřený dopis 

primátorovi, Radě, Zastupitelstvu a představitelům magistrátu Statutárního města Havířova – 

Odpověď na e-mail poslankyně PaedDr. Milady Halíkové, ze dne 14.3.2013“ (dále jen 

otevřený dopis).  Na straně 6 otevřeného dopisu žadatel uvádí: Podle zákona 106/1999 Sb., 

žádám o poskytnutí informace, obsahující doslovné texty podání, která byla, na základě tohoto 

mého dnešního podnětu, paní poslankyní, Zastupitelstvem (či Radou) a magistrátem odeslána 

MV ČR, GIBS, VB PS PČR (a případně i dalším příslušným institucím).   

 

Na základě otevřeného dopisu Zastupitelstvo města Havířova, Rada města Havířova či 

Magistrát města Havířova nebylo vyhotoveno žádné podání, tedy je žádáno o neexistující 

informaci, na kterou se informační povinnost podle z.č. 109/1999 Sb. nevztahuje. S ohledem 

na tuto skutečnost primátor města, jako příslušný orgán povinného subjektu, rozhodl o 

odmítnutí žádosti.  

   

Poučení o opravném prostředku:  

   

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode 

dne jeho doručení, podáním doručeným statutárnímu městu Havířov, primátorovi města, 

Svornosti 2, 736 01 Havířov – Město, kdy příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.  

   

Podle § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

Podle 8 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37  

odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo v čem je 

spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež rozhodnutí předcházelo.  

Odvolání se podle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 

účastník potřebný počet stejnopisů, budou vyhotoveny na náklady účastníka.  

   

Ostatní poučení:  

   

Podle § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením 

stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování 

zastižen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena. Pokud si 

adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost k vyzvednutí 

připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje 

za doručenou posledním dnem této lhůty.  

    

   



Ing. Zdeněk Osmanczyk,v.r.  

primátor statutárního města Havířova  

    

Počet příloh:  0  

 


