
K esp. zn. 1034/P/50702/2017/Špa

Žadatel:

Povinný subjekt: Magistrát města Havířova

ŽÁDOST O INFORMACE

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

V řízení vedeném pod výše uvedenou spisovou značkou 
(dále jen  „obviněný“), zmocnil žadatele k zastupování v řízení. Tuto skutečnost prokazuje plná 

moc, která je  součástí spisu. Zmocněnec má právo zastupovat obviněného v celém řízení.

Toto podání není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle InfZ. 
N ejvyšší správní soud dal v tom to směru jasně najevo, že pokud účastník řízení nežádá o kom pletní 
správní spis, vyřizují se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ.

Touto cestou žádám o poskytnutí informací týkajících se řízení vedeném pod spisovou značkou uvedenou 
výše:

obsah správního spisu 
policejní spis
protokol zjednání a to včetně případných výpovědí svědků 
podklady na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele

Je lik o ž  obv iněný  zm ocn il žad a te le  v dané věci, nen í nu tné  ty to  in fo rm ace  před posky tnu tím  
anonym izovat, neboť dle § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád m á zm ocněnec ke správním u 
spisu plný přístup.

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

V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší sp. zn. 15638/2017.
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ROZHODNUTI

Magistrát města Havířova, správní odbor, jako věcně příslušný správní orgán 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 správního řízení vedeného pod 
sp. zn. 1034/P/50702/2017/Špa ze dne 1. 8. 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 1. 8. 2017 doručena žádost o poskytnutí 
informace, ve které žadatel na základě zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá 
o poskytnutí informace týkající se řízení vedeného pod zn. 1034/P/50702/2017/Spa:

1. obsah správního spisu,
2. policejní spis,
3. protokol zjednání včetně případných výpovědí svědků,
4. podklady, na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele.

S ohledem na absenci jednoznačného vymezení informací, o které je  žádáno, povinný subjekt písemností 
č.j. MMH/65659/2017 doručenou dne 25. 8. 2017 žadatele vyzval k upřesnění žádosti, neboť žádost není 
zcela srozumitelná a není zřejmé, které konkrétní informace, resp. listiny jsou požadovány. Spisová 
dokumentace zn. 1034/P/50702/2017/Špa 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, neupřesní-li žadatel žádost 
do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V předmětném případě zákonná lhůta marně uplynula dnem 26. 9. 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.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání
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do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu 
města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, který o odvolání rozhoduje. 
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti. 
Pokud nebyla písemnost adresátovi doručena poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 
ale po nezastižení adresáta byla zásilka s písemností uložena v provozovně pošty, potom se za den doručení 
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické vložení zásilky s písemností do domovní 
schránky adresáta. V takovém případě lhůta pro podání odvolání počíná běžet jedenáctým dnem ode dne 
uložení zásilky s písemností v provozovně pošty.

V případě doručování prostřednictvím datové schránky platí, že 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 datovému dokumentu. Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky 
ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty.

Z podaného odvolání musí být patrno, kdo ho činí (fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození 
a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo 
obchodní firmu, identifikační údaj osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro 
doručování), označení správního orgánu, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá 
a v čem je  spatřován rozpor s právními předpisy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
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Rozdělovník: 
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