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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný odvolací orgán dle

ust. § 67 odst. 1 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 89 odst. 1

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád”) rozhodl ve

věci qçlvolánj Jana Fajkuse, nar. XXX XXX XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX (dále též jen

„účastník řízení” či „odvolatel&quot;) ze-dnglö. 10. 2018, proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice ze dne

26. 09. 2018, či j.: MPži/53/20-185

takto:

v-v:Dle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdejsmh předpisů, se odvolání

proti rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice, ze;dn_e 2_6_. 09. .2018, č. j.: MPŽi/53/2018, 1&#39;

23 mltg

a toto rozhodnutís e p o tv r z uje.

Odůvodnění

Rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice ze dne 26. 09. 2018, č. j.: MPŽi/53/2018, bylo rozhodnuto ve

věci žádosti odvolatele o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lan”), ze dne 26. 06. 2018, jíž se odvolatel domáhal

poskytnutí několika snímků pořízených z radarového zařízení umístěného vobci Židlochovice, a to tak, že

tato žádost byla v souladu s ust. § 15 odst. l ve spojení s ustanovením § 8a lan částečně odmítnuta, a to

vrozsahu několika registračních značek zpředmětných snímků. Takto anonymizované snímky pak byly

odvolatelí poskytnuty.

Vzhledem k tomu, že předaný spisový materiál neobsahuje doklad o doručení, ani údaje, z nichž je patrné,

kdy bylo odvolání podáno, musí odvolací orgán vycházet ztoho, že odvolání, které bylo orgánu l. stupně

doručeno dne 17. 10. 2018, bylo podáno včas v zákonné odvolací lhůtě. K tomu odvolací orgán dodává, že

nemá pochybnosti o tom, zda bylo rozhodnutí odvolatelí skutečně doručeno, když toto je patrné

z podaného odvolání (zejména s ohledem na to, že se proti tomuto rozhodnutí výslovně odvolal a ve svém

odvolání ze dne 16. 10. 2018 napadené rozhodnutí označil správným číslem jednacím).

Odvolací orgán dále zkoumal, zda je odvolání přípustné a dospěl k závěru, že podané odvolání přípustné je.

Odvolání bylo podáno žadatelem o informaci (účastníkem řízení), účastník řízení se nevzdal práva na

odvolání, odvolání nevzal zpět a odvolání bylo podáno proti rozhodnutí, proti němužje odvolání přípustné.



s

Odvolatel ve svém odvolání, které bylo součástívětšího souhrnného podání ze dne 16. 10. 2018, nic bližšího

neuvedl, pouze označil napadené rozhodnutí a mimo to podal žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

(tou se pak odvolací orgán zabýval samostatně). Dne 29. 10. 2018 proto orgán |. stupně vyhotovíl a zaslal

odvolateli výzvu k odstranění nedostatku podání č. j.: MPŽi/53/2018-2, v které mu stanovil lhůtu 5 dnů ode

dne doručení této výzvy k odstranění nedostatků odvolání, přičemž jej současně poučíl o tom, že zjeho

odvolání není patrno, co navrhuje ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu. Tato výzva byla odvolateli

prokazatelně doručena, a to fikcí dle § 24 odst. 1 správního řádu. Odvolatel posléze učinil další souhrnné

podání, tentokrát ze dne 21. 11. 2018, jehož prostřednictvím mimo jiné požádal o prodloužení lhůty na

doplnění odvolání a dále požádal o změnu místní příslušnosti. Současně podal také novou žádost o

uplatnění opatření proti nečinnosti. Ke svému odvolání však nic dalšího nedoplnil. Dne 10. 12. 2018 se

povinný subjekt vyjádřil kvýše uvedeným žádostem o prodloužení lhůty a o změnu místní příslušnosti,

přičemž těmto žádostem nevyhověl (neboť nevydal usnesení a postup dle § 39 správního řádu tak na danou

věci nepřiléhá a proto, že v rámci řízení dle Ian nelze žádat o změnu místní příslušnosti a ani příslušný

správní orgán v novém místě by nebyl povinným subjektem příslušným k poskytnutí případné informace).

Písemnosti ze dne 18. 12. 2018, jež byla odvolateli opět doručena prokazatelně fikcí dle ust. § 24 odst. 1

správního řádu, konkrétně 31. 12. 2018, pak byl odvolatel opět vyzván kodstranění nedostatků jeho

odvolání, přičemž byl nyní poučen i o náležitostech odvolání dle § 82 odst. 2 správního řádu, bylo mu

objasněno, že jeho odvolání absentuje vedle jíž výše uvedeného také informaci o tom, včem odvolatel

spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo a

kodstranění těchto nedostatků určil orgán l. stupně odvolateli opět 5 dní ode dne doručení výzvy.

Odvolatel podal nové souhrnné podání ze dne 19. 12. 2018, doručené povinnému subjektu 20. 12. 2018,

jehož součástí byla celá řada dalších podnětů, ke svému odvolání ze dne 16. 10. 2018 však opět nic bližšího

neuvedl. Do dnešního dne tedy odvolání nebylo, jak vyplývá z přiloženého spisu, doplněno.

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,

které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává

jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jínakjen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o

nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy,

popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží.

Vzhledem ktomu, že odvolatel své odvolání nedoplnil o žádné odvolací důvody, ani další chybějící

náležitosti odvolání, zabýval se odvolací orgán výhradně přezkumem nezbytných náležitostí napadeného

rozhodnutí a postupu orgánu I. stupně s ohledem na výše uvedené ustanovení správního řádu z hlediska

uspokojení požadavků veřejného zájmu. S ohledem na ust. § 82 odst. 2 má odvolací orgán za to, že se

odvolatel domáhá zrušení celého rozhodnutí, neboť ve svém odolání neuvedl, vjakém rozsahu rozhodnutí

orgánu |. stupně napadá.

Odvolací orgán tedy přezkoumal napadené rozhodnutí vcelém rozsahu včetně řízení, které jeho vydání

předcházelo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem.

Ze správního spisu vyplývá, že povinnému subjektu byla dne 28. 06. 2018 doručena žádost ze dne

26.06.2018 ve smyslu Ian, jíž žadatel požádal orgán I. stupně o zaslání barevných snímků pořízených

pomocí jím uvedeného radarového zařízení umístěného v obci Židlochovice. Konkrétně požadoval snímek

č. 36480, který byl pořízen dne 22. 05. 2018 v 12:19:48 hodin zachycující vozidlo RZ 9862725 a dále 10

snímků bezprostředně předcházejících tomuto snímku a 10 snímků bezprostředně po něm následujících.

Vreakci na tuto žádost zaslal orgán l. stupně odvolateli Oznámení o úhradě nákladů za poskytnutí

informace ve smyslu § 17 odst. 3 lan, v kterém jej poučil o svém právu žádat úhradu za vzniklé náklady a

obeznámíl ho o výši jím požadované úhrady. Na toto Oznámení reagoval odvolatel stížností ve smyslu



ustanovení § 163 Ian, o které rozhodl nadřízený orgán rozhodnutím ze dne O3. 08. 2018,

č. j.: JMK 112799/2018 tak, že výši požadované úhrady snížil. Odvolatel takto sníženou výši úhrady zaplatil a

povinný subjekt následně vyhotovil Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí

žádostí ze dne 26. 09. 2018, č. j.: MPŽi/53/2018, vjehož rámci požadované snímky poskytl, přičemž v nich

však znečitelnil osobní údaje, konkrétně registrační značky na snímcích, které bezprostředně předcházeli a

následovalí odvolatelem na prvním místě uvedeném snímku č. 36480 a rozhodl o odmítnutí části žádostí

v rozsahu těchto anonymizovaných osobních údajů ve smyslu § 8a Ian. Právě proti tomuto rozhodnutí pak

odvolatel podal předmětné blanketní odvolání.

Ve svém rozhodnutí orgán I. stupně stručně uvedl, že odmítá poskytnutí osobních údajů, konkrétně

předmětných RZ, dle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 8a lan, přičemž tyto údaje nelze

poskytnout, neboť se jedná o údaje na které se vztahuje výluka uvedená v ustanovení § 8a lan. Podotknul,

že je povinností správního orgánu, nejsou-li jiné zákonné důvody kodepření informace, kopii dokumentů

poskytnout, ovšem v anonymizované podobě, tedy v podobě, kdy uvedené osobní údaje budou

znečitelněny.

Odvolací správní orgán projednal předané odvolání a došel kzávěru, že není důvodné. Se závěry a

argumentací orgánu I. stupně se přitom ztotožnil.

Dle ust. § 15 odst. 1 lan pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení

žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen &quot;rozhodnutí o

odmítnutí žádostí&quot;), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Dle ust. § 8a lan se informace týkající se osobností, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a

osobní údaje poskytnou jen v souladu s právními předpisy, které upravujíjejich ochranu.

Odvolací orgán přitom na straně správního orgánu I. stupně nenalezl žádná pochybení, jež by byla v rozporu

s veřejným zájmem ani nezjistil žádné jiné závažné nedostatky napadeného rozhodnutí či postupu orgánu

l. stupně, jimiž by se musel nad rámec odvolacích důvodů ve smyslu výše uvedeného ustanovení

§89 odst. 2 správního řádu zabývat. Byť správní orgán pojal své rozhodnutí velmi stručně, má odvolací

orgán za to, že bylo odůvodnění rozhodnutí zcela přiměřené dané věci a je dostatečně přezkoumatelné.

Orgán l. stupně p0psal, které věcí (resp. části žádosti) se odmítnutí týkalo a z jakého důvodu rozhodl tak, jak

rozhodl. Toto rozhodnutí má i všechny zákonné náležitosti, které mít má. Byť je forma napadeného

rozhodnutí svým způsobem nestandardní, neboť je vlastně druhou částí Sdělení o poskytnutí informace,

kdy v první částí povinný subjekt informace poskytl a v druhé části rozhodl o odmítnutí té části informací,

které v poskytnutých snímcích znečitelnil, nemá tento způsob vyhotovení rozhodnutí za následek

nezákonnost či nesprávnost napadeného rozhodnutí, jsou v něm uvedeny všechny potřebné náležitosti a

odvolací orgán tuto formu rozhodnutí považuje za zcela přiměřenou také předmětnému řízení, resp.

ustálené a dlouhodobé praxí účastníka řízení, který vůči správnímu orgánu činní celou řadu vesměs

blanketních podání, jež vykazují známky obstrukčního jednání zjeho strany (například podání ze dne 16.

10. 2018), a je tedy zcela pochopitelně, že má s ohledem na princip ekonomie a účelnosti řízení správní

orgán snahu reagovat na podání žadatele co nejstručněji a nejméně pro něj zatěžujícím způsobem. Správní

orgán tedy v řízení postupoval přiměřeně na základě zákona, s účastníkem řádně komunikoval a písemnosti

náležitě doručoval. Rozhodnutí netrpí ani dalšími vadami, ať už věcnýmí či formálními, kterými by se

odvolací orgán musel s ohledem na citované ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu blíže vypořádat.

Odvolací orgán tedy shrnuje, že orgán l. stupně rozhodl o odmítnutí části žádosti odvolatele správně,

v souladu se zákonem a v řízení také postupoval přiměřeným a zákonným způsobem.



Pro úplnost je na místě dodat, že odvolatel byl také řádně poučen o náležitostech odvolání, měl dostatek

času kdoplnění svého odvolání a orgán I. stupně jej kdoplnění náležitě vyzval (první výzva byla sice

nedostatečná, neboť se týkala pouze neuvedení, co odvolatel navrhuje, avšak výzva druhá již* odvolatele

řádně obeznámila o tom, že vjeho odvolání absentují i další náležitosti, zejména tedy odůvodnění, a tato

byla prokazatelně v souladu se zákonem doručena odvolatelí, byť se tak stalo fikcí dle § 24 odst. 1 správního

řádu), přičemž jej řádně poučil o relevantních zákonných ustanoveních, o nedostatcích podaného odvolání

a stanovil mu k doplnění dostatečnou lhůtu.

Odvolací orgán tedy vpostupu orgánu l. stupně nenalezl žádné pochybení a ten postupoval řádně a

vsouladu se zákonem. Sohledem na výše uvedené tedy odvolací orgán vsouladu sust. § 90 odst. 5

správního řádu odvolání zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.
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Mgr. Karel Frölich

vedoucí oddělení dopravně správních agend

odboru dopravy
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