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M ěstský úřad Židlochovice

Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

IČO 282979

Spis. zn.: STAR/12016/2018-6

Č. j.: MPŽi/53/2018-3 Ing. Jan Fajkus, nar. 19 XX

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová XXXXXXXXX XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX X XXX

tel.: XXXXXXXXX

Datum: 30. 11. 2018

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Město Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 0 1 Židlochovice, resp.

Městský úřad Židlochovice, se sídlem budova Nádražn í 750, 667 01

Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve smysl u ustanovení § 10, § 11

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdě jších předpisů (dále jen

správní řád), současně jako povinný subjekt (dále j en „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), posoudil

obsah žádosti o poskytnutí informace podle InfZ, kt erou podal dne 22. 11.

2018 Ing. Jan Fakus, nar. XXX XXX XXXXX bytem XXX X XXXX – XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX (dále jen „žadatel“)

a ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 InfZ této žádost i

nevyhověl

Odůvodnění :

Povinný subjekt dne 22. 11. 2018 obdržel hromadné p odání od žadatele,

který obsahoval mj. podání označené jako žádost o p oskytnutí informace

podle InfZ (č. j.: STAR/21156/2018). Po posouzení obsahu žádosti, kdy

žadatel cit.: „V souladu s InfZ požaduji zaslání ko mpletní kopie spisu

vedeného k č. j. MPŽi/53/2018-2“, ve věci žádosti o poskytnutí informace

v souladu s ustanovením § 14 InfZ ze dne 28. 06. 20 18, povinný subjekt

konstatuje, že na tuto žádost se zákon o poskytován í informací nevztahuje.

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

podle InfZ, protože podání se v souladu s ustanoven ím § 37 odst. 1

správního řádu posuzuje podle svého skutečného obsa hu 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 té to věci jde o realizaci
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procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu. Proto

má aplikace ustanovení § 38 správního řádu přednost před informačním

zákonem.

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, nahlížen í účastníka řízení do

spisu podle ustanovení § 38 správního řádu, je nato lik komplexně upraveno

specifickým postupem poskytování informací, že je n utno je aplikovat právě

v případě, požaduje-li žadatel kompletní správní sp is (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 př ípadě zákon o

svobodném poskytování informací nepoužije, když pod le jeho ustanovení § 2

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

zvláštního právního předpisu.

Povinný subjekt proto žádosti o zaslání kopie spisu nevyhověl.

V souladu se zmiňovaným rozsudkem Nejvyššího správn ího soudu povinný

subjekt podle ustanovení § 38 správního řádu připom íná, účastník řízení má

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

kopie.

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

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

Poschodí, kancelář tajemnice, po předchozí telefoni cké domluvě na tel.:

547428720.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od e dne jeho oznámení ke

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdej šího správního

orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účas tník dostal jeden

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejno pisů, vyhotoví je správní

orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2

správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhod nutí

směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatř ování rozpor s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízením, jež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


