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,
ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 10, § ll zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen &quot;správní řád&quot;), dále dle ustanovení §

2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o informacích“), posoudil obsah žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.

106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

informacích“), kterou podal dne 10. 6. 2017

Odvoz vozu, s. r. 0., IČ: 03724026, Americká 362/11, 120 00 Praha, jakožto zmocněnec účastníka řízení,

spol. 66, s. r. o., IC: 29417180, Krakovská 583/9, 110 00 Praha

a dle ustanovení § 15 odst. l zákona č. 106/ 1999 Sb. zákona o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), této žádosti

nevyhověL

Odůvodnění:

Správní orgán dne 10. 6. 2017 obdržel podání označené jako žádost o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po posouzení obsahu žádosti, kdy žadatel

požaduje kopii spisového materiálu, vedeného pod č. j. OD/201358/2016, č. případu 2016/51889, ve

věci správního deliktu provozovatele vozidla dle § l25f odst. 1 zákona o silničním provozu, správní

orgán konstatuje, že na tuto žádost se zákon o poskytování informací nevztahuje.

Je nerozhodné, že podání bylo nazváno jako žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném

přístupu k informacím, protože podání se v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu

posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Fakticky se tedy jedná

o žádost o pořízení kopie spisu ve smyslu § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V této věci jde o realizaci procesního práva účastníka

řízení na seznámení se s obsahem spisu. Proto má aplikace § 38 správního řádu přednost před

informačním zákonem.
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Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, nahlížení účastníka řízení do spisu podle ustanovení § 38

správního řádu, je natolik komplexně upraveným specifickým postupem poskytování informací, že je

nutno je aplikovat právě v případě, požaduje-li žadatel kopii správní spisu (rozsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 13.12.2012, č.j. 7 Ans 18/2012- 23).

Nejvyšší soud jednoznačně konstatuje, Že v tomto případě se bez ohledu, jak je žádost nazvána, jedná

o nahlížení do spisu podle ustanovení § 38 správního řádu a nahlížení do spisu je zvláštním institutem

vůči obecne&#39; úpravě poskytování informací, a proto se v tomto případě zákon o svobodném

poskytování informací nepoužije, když podle jeho ust. § 2 odst. 3 se tento zákon mimo jiné nevztahuje

na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu. Správní orgán proto žádosti o zaslání

kopie spisu nevyhověl.

V případě žádosti 0 poskytnutí kopie části spisu svědčí účastníku řízení (nebo jeho zástupci) stále

stejná speciální úprava (správní řád - nahlížení do spisu) k získání této informace, jako za situace, kdy

je žádán spis celý.

V souladu se zmiňovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu správní orgán podle ustanovení §

38 správního řádu připomíná, že účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, rovněž

mají právo si ze spisu pořizovat výpisky či kopie.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Zidlochovice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 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 nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Otisk úředního razítka

Bc. Taťána Lukšová

vedoucí oddělení správních deliktů
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