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Spisová značka M EUKM/07 au 4 nu 4

Tímto v souladu s ust. $ 14 zák. č.106t1999 sb., o svobodném přístupu k informacÍm Žádám o
zaslánikompletníkopie spisového materiálu, vedeného správním orgánem pod výše uvedenou
spisovou značkou, a to ve lhůtě do 15 dnů ($ 14 odst. 5 písm. d) ÍnfZ).

od:
odesláno:
Komu:
Předmět;

3. června 2a]5 20:43

meu @ mesto-kromeriz.cz
Žádosost o spis 106/1'999 Sb.



  

 
 
       
 

 

Vypraveno dne : 12.6.2015 
 
 

ROZHODNUTÍ 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle záko na č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 

k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

 
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, jako věcně a místně příslušný orgán 
povinného subjektu podle § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl ve věci žádosti                      , nar. dne          , 
trvale bytem                          , (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace podle zákona, týkající se 
zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného pod spisovou značkou MEUKM/070814/2014, 
(dále jen „žádost“) podle § 15 odst.1 zákona takto: 
 

žádost se odmítá. 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Dne 4.6.2015 byla Městskému úřadu v Kroměřížï doručena žádost žadatele podle zákona, kterou 
požádal Městský úřad v Kroměříži jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona o poskytnutí 
informace, týkající se zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného pod spisovou značkou 
MEUKM/070814/2014, 
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona se tento zákon nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich 
poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných 
prostředků a způsobu poskytnutí informací. 
Zvláštním zákonem v tomto případě je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, který v § 
38 upravuje právo nahlížet do spisu, činit z něj výpisy či pořizovat kopie materiálů pouze účastníkovi 
řízení nebo jeho zástupci. Toto právo se týká spisů ještě neukončených, které jsou před vydáním 
rozhodnutí. 
 
S ohledem na výše uvedené nelze poskytnout kopii spisu ještě neuzavřeného někomu jinému než 
účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, což žadatel v tomto případě není.  
 
 

odesílatel  JUDr. Ivana Bukovská  
e-mail   ivana.bukovska@mesto-kromeriz.cz  
telefon  573 321 270 
odbor  občansko-správních agend   
datum   27. července 2015 
č.j.  IN-28/2015          
  

 



  

Toto rozhodnutí je zasláno na adresu žadatele do vlastních rukou poštou, neboť na uvedenou 
elektronickou adresu lze doručit rozhodnutí pouze v případě, že požadavek žadatele je podáním podle 
§ 37 správního řádu, tzn. je učiněn písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané 
zaručeným elektronickým podpisem, což v tomto případě není splněno.  
 
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a 
Krajskému živnostenskému úřadu, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Odvolání se podává u Městského 
úřadu Kroměříž, odboru občansko-správních agend, Velké náměstí č. 115, 767 01 Kroměříž, a to do 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 
 
          
 
 
 
                                                                                                  JUDr. Ivana Bukovská  
                                                             vedoucí odboru ob čansko-správních agend M ěÚ v Krom ěříži  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


