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ROZHODNUTI

Magistrát města Havířova, správní odbor, jako správní orgán věcně příslušný podle § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádosti  

 o poskytnutí informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. 
954/P/20081/2017/Mich ze dne 14. 4. 2017, rozhodl takto:

podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím 
se žádost odmítá.

Odůvodnění
Magistrátu města Havířova jako povinnému subjektu byla dne 14. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí 
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou se žadatel domáhá poskytnutí 
informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod zn. 954/P/20081/2017/Mich. Žadatel požaduje:

1. protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků,
2. policejní spis v dané věci,
3. soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu,
4. podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele.

S ohledem na absenci jednoznačného vymezení informací, o které je žádáno, povinný subjekt písemností 
č.j. MMH/33420/2017 doručenou dne 1. 5. 2017 žadatele vyzval k upřesnění žádosti, neboť žádost není zcela 
srozumitelná a není zřejmé, které konkrétní informace, resp. listiny jsou požadovány. Spisová dokumentace 
zn. 954/P/20081/2017/Mich totiž sestává z množství listin, přičemž povinný subjekt má za to, že není v jeho 
dispozici domýšlet a rozhodovat, která z informací může mít z pohledu žadatele význam, potažmo ji žadatel 
považuje za podklad, na jehož základě správní orgán pachatele zjišťoval.

Ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím hovoří o tom, že povinný 
subjekt posoudí žádost a v případě, že je  žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je  požadována, 
vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesni li žadatel žádost 
do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V předmětném případě zákonná lhůta mamě uplynula dnem 31. 5. 2017. Jelikož žadatel navzdory poučení 
o důsledcích v případě neupřesnění žádosti žádné další podání ve věci neučinil, povinnému subjektu nezbylo, 
než žádost o informace odmítnout.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat 
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to 
prostřednictvím podání u Magistrátu města Havířova. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout 
dnem následujícím ode dne doručení písemnosti. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode 
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem 
této lhůty. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

vedoucí správního odboru
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Magistrát města Havířova 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov

ŽÁDOST O INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„InfZ“)

Touto cestou žádám, abyste mi poskytli následující informace, týkající se řízení o 
správním deliktu vedeném pod sp. zn. 954/P/20081/2017/Mich:

1. protokoly z ústního jednání, včetně případných výpovědí svědků,
2. policejní spis v dané věci,
3. soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu,
4. podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele.

Beru na vědomí, že nejsem zmocněncem v tomto řízení. Pokud ale není žadatel 
o informace ze spisu v daném případě zmocněncem, má na poskytnuté 
informace i přesto nárok a to v anonymizované podobě, vizte rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ČR ze dne 28. 3. 2008, čj. 3 As 13/2007-75: ...pokud tedy listina 
obsahuje např. osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností správního orgánu, 
nejsou-li jiné zákonné důvody k jejímu odepření, kopii takové listiny žadateli 
poskytnout, ovšem v anonymizované podobě, tedy v podobě, kde budou na 
listině uvedené osobní údaje znečítelněny...Z toho důvodu není nutné moji žádost 
o poskytnutí informací odmítnout.

V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší sp. zn. 15508. 

S pozdravem
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