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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Městský úřad Židlochovice, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní

orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), současně

jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu ustanovení § 2

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vydává

ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, v souladu

s ustanovením § 38 a ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„správní řád“) toto

rozhodnutí

kterým žádostem Ing. Jana Fajkuse, ze dne 20. 12. 2018, o zaslání

kompletní kopie spisu vedeného ve věci: sp. zn. TAJ/21126/2018; sp. zn.

STAR/21133/2018; č.j. TAJ/18647/2018-5; č.j. TAJ/18647/2018-1

(vedeného povinný subjektem pod sp. zn. TAJ/7885/2016, č.j.

TAJ/18647/2018 ); č.j. MPŽi-62/2018 (vedeného povinným subjektem pod

sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j. MPŽi-62/2018 ); č.j. TAJ/18641/2018-3; sp.

zn. KT/14211/2017; č.j. TAJ/18641/2018-7; (tyto vedeného povinným

subjektem pod sp. zn. KT/14211/2017, č.j. TAJ/18641/2018); č.j.

TAJ/18642/2018-1 ( vedeného povinným subjektem pod sp. zn.

KT/14211/2017, č.j. TAJ/18642/2018) ; sp. zn. TAJ/13204/2018-6

( vedeného povinným subjektem pod sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j. MPŽi-

62/2018) ; sp. zn. TAJ/21147/2018 ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ

nevyhověl
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Odůvodnění :

Povinný subjekt dne 20.12.2018 obdržel hromadné podání od žadatele, které

obsahovalo mj. podání dle InfZ označené jako žádosti o zaslání kompletních

kopií spisů vedených ve věci sp.zn. TAJ/21126/2018; sp. zn.

STAR/21133/2018; č.j. TAJ/18647/2018-5; č.j. TAJ/18647/2018-1

(vedeného povinný subjektem pod sp. zn. TAJ/7885/2016, č.j.

TAJ/18647/2018 ); č.j. MPŽi-62/2018 (vedeného povinným subjektem pod

sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j. MPŽi-62/2018 ); č.j. TAJ/18641/2018-3; s.z.

KT/14211/2017; č.j. TAJ/18641/2018-7; (tyto vedeného povinným

subjektem pod sp. zn. KT/14211/2017, č.j. TAJ/18641/2018); č.j.

TAJ/18642/2018-1 ( vedeného povinným subjektem pod sp. zn.

KT/14211/2017, č.j. TAJ/18642/2018) ; s.z. TAJ/13204/2018-6 ( vedeného

povinným subjektem pod sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j. MPŽi-62/2018) ; s.z.

TAJ/21147/2018. Po posouzení obsahu žádosti povinný subjekt konstatuje,

že na tyto žádosti se zákon o poskytování informací nevztahuje.

Povinný subjekt dále konstatuje, že:

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu s.z. TAJ/21126/2018

je pod touto spisovou značkou veden spisový materiál jako celek, čísla

za pomlčkou u dané sp. zn. jsou označením pouze pořadí daného

dokumentu ve spisovém materiálu, a proto v rámci rozhodnutí o

odmítnutí žádosti rozhodl o neposkytnutí kopie kompletního spisového

materiálu, vedeného pod sp.zn. TAJ/21126/2018;

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu č.j. STAR/21133/2018

se jedná o spisový materiál vedený pod sp. zn. STAR/21133/2018,

nikoli pod č.j. STAR/21133/2018, a proto v rámci rozhodnutí o

odmítnutí žádosti rozhodl o neposkytnutí kopie kompletního spisového

materiálu, vedeného pod sp.zn. STAR/21133/2018;

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu č.j. TAJ/18647/2018-

5; č.j. TAJ/18647/2018-1 se jedná o spisový materiál vedený pod sp.

zn. TAJ/7885/2016, č.j. TAJ/18647/2018, kdy čísla za pomlčkou u

č.j. daného spisového materiálu jsou označením pouze pořadí daného

dokumentu ve spisovém materiálu, a proto v rámci rozhodnutí o

odmítnutí žádosti rozhodl o neposkytnutí kopie kompletního spisového

materiálu, vedeného pod sp. zn. TAJ/7885/2016, č.j.

TAJ/18647/2018. Navíc o totožné žádosti, kterou podal žadatel dne

22. 11. 2018 v rámci hromadného podání, již povinný subjekt dne 05.

12. 2018 rozhodl ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ (doručeno

vhozením do schránky dne 18. 12. 2018);

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu č.j. MPŽi-62/2018 se

jedná o spisový materiál vedený pod sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j.

MPŽi-62/2018. Uvedené číslo jednací je v rámci vedeného spisového

materiálu pod vedenou sp. zn. Povinný subjekt tak v rámci rozhodnutí

o odmítnutí žádosti rozhodl o neposkytnutí kopie kompletního

spisového materiálu, vedeného pod sp. zn. TAJ/13204/2018, č.j.

MPŽi-62/2018.;

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu č.j. TAJ/18641/2018-

3; s.z. KT/14211/2017; č.j. TAJ/18641/2018-7; se jedná o spisový
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materiál vedený pod sp. zn. KT/14211/2017, č.j. TAJ/18641/2018.

Uvedené číslo jednací je v rámci vedeného spisového materiálu pod

vedenou sp. zn. Za tímto číslem jednacím pokračují dále vzestupně

čísla za pomlčkou u daného čísla jednacího, jež jsou označením pouze

pořadí daného dokumentu ve spisovém materiálu. Povinný subjekt tak

v rámci rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhodl o neposkytnutí kopie

kompletního spisového materiálu, vedeného pod sp. zn.

KT/14211/2017, č.j. TAJ/18641/2018. Navíc o totožné žádosti,

kterou podal žadatel dne 22. 11. 2018 v rámci hromadného podání, již

povinný subjekt dne 05. 12. 2018 rozhodl ve smyslu ustanovení § 15

odst. 1 InfZ (doručeno vhozením do schránky dne 18. 12. 2018);

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu č.j. TAJ/18642/2018-

1, se ve skutečnosti jedná o spisový materiál vedený pod sp. zn.

KT/14211/2017, č.j. TAJ/18642/2018. Čísla za pomlčkou u č.j.

daného spisového materiálu jsou označením pouze pořadí daného

dokumentu ve spisovém materiálu, a proto v rámci rozhodnutí o

odmítnutí žádosti rozhodl povinný subjekt o neposkytnutí kopie

kompletního spisového materiálu, vedeného pod sp. zn.

KT/14211/2017, č.j. TAJ/18642/2018.

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu sp. zn.

TAJ/13204/2018-6 se jedná o spisový materiál vedený pod sp. zn.

TAJ/13204/2018, č.j. MPŽi-62/2018. Čísla za pomlčkou u dané sp.

zn. jsou označením pouze pořadí daného dokumentu ve spisovém

materiálu, a proto v rámci rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhodl

povinný subjekt o neposkytnutí kopie kompletního spisového

materiálu, vedeného pod sp. zn. TAJ/13204/2018, č. j. MPŽi-62/2018

 ve věci žádosti o zaslání kompletní kopie spisu sp. zn.

TAJ/21147/2018 je pod touto spisovou značkou veden spisový

materiál jako celek, pokud jsou uvedena čísla za pomlčkou u dané sp.

zn., tyto jsou označením pouze pořadí daného dokumentu ve spisovém

materiálu, a proto v rámci rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhodl

povinný subjekt o neposkytnutí kopie kompletního spisového

materiálu, vedeného pod sp. zn. TAJ/21147/2018.

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

podle InfZ, 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 ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu. V této věci jde o realizaci

procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu. Proto

má aplikace ustanovení § 38 správního řádu přednost před informačním

zákonem, neboť žadatel je účastníkem daného správního řízení.

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 InfZ se cit.: „Zákon….nevztahuje na

poskytování…dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich

poskytování…“, přičemž odkaz 1b) je demonstrativním výčtem vybraných

právních předpisů. K tomu povinný subjekt poznamenává, že Ústavní soud

opakovaně judikuje, že poznámky pod čarou nejsou součástí právního

předpisu, ale jen interpretační pomůckou – viz např. nález Ústavního soudu
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ze dne 22.10.1996, sp. zn. III. ÚS 277/96, publikovaný ve Sbírce nálezů a

usnesení Ústavního soudu č. 109/1996.

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, nahlížení účastníka řízení do

spisu podle ustanovení § 38 správního řádu, je natolik komplexně upraveno

specifickým postupem poskytování informací, že je nutno je aplikovat právě

v případě, požaduje-li žadatel kompletní správní spis (rozsudek Nejvyššího

správního soudu ze dne 13. 12. 2012, č. j. 7 Ans 18/2012-23).

Nejvyšší správní 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 obecné

úpravě poskytování informací, a proto se v tomto případě zákon o

svobodném poskytování informací nepoužije, když podle jeho ustanovení § 2

odst. 3 se tento zákon mimo jiné nevztahuje na poskytování informací podle

zvláštního právního předpisu.

V souladu se zmiňovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu povinný

subjekt podle ustanovení § 38 správního řádu připomíná, účastník řízení má

právo nahlížet do spisu, rovněž má právo si ze spisu pořizovat výpisky či

kopie.

Povinný subjekt rovněž vycházel ze stanoviska Ministerstva vnitra č.j. MV-

19871-2/ODK-2016 ze dne 16.12.2016, podle něhož se „…specialita

ustanovení § 38 správního řádu vůči informačnímu zákonu … užije jen a

pouze pro případ žádosti o nahlédnutí do spisu (či jeho materiálního

ekvivalentu spočívajícím v žádosti o poskytnutí celého spisu či jeho převážné

části např. formou kopie). Lze proto konstatovat, že je na místě postupovat

nikoli podle InfZ, ale podle ustanovení § 38 správního řádu. Povinný subjekt

proto žádosti o zaslání kopie spisu nevyhověl.

Nahlížet do spisu je možné v úřední dny – pondělí a středa, od 08:00 hodin

do 17:00 hodin, v budově Městského úřadu Židlochovice, Nádražní 750, 2.

poschodí, kancelář tajemnice, po předchozí telefonické domluvě na tel.:

547428720.

Povinnému subjektu jsou známy obstrukční praktiky účastníka řízení

v předchozích správních řízeních, kdy dochází k opakujícím se hromadným

podáním do všech vedených řízení s povinným subjektem. Povinnému

subjektu je z vlastní úřední činnosti a rovněž z komunikace s dalšími orgány

veřejné správy známo, že účastník řízení obdobně postupuje i v jiných

případech, kdy dochází k zjevnému zneužívání práva, resp. kdy je z jednání

účastníka zřejmá snaha o prodlužování vedeného řízení a nikoli snaha o

řešení reálných problémů ve vztahu s orgánem veřejné správy, resp.

s povinným subjektem.

Povinný subjekt upozorňuje účastníka řízení, že pokud bude opětovně

podávat totožné žádosti o poskytnutí kopie spisu, které se budou týkat
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řízení, ve kterých již povinný subjekt rozhodl o nevyhovění žádosti dle § 15

odst. 1 InfZ, nebude se povinný subjekt těmito žádostmi zabývat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání ke Krajskému

úřadu Jihomoravského kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

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 ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a

současně dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání 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.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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