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Věc: Žádost o poslrytnutí informace podle záů.. č. l06/L999 Sb', o svobodném přÍstupu
k informacím
Tímto v souladu s ust. $ 14 zák' ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k iďormacím (dájen,,InÍZ"),
le
Žádá'm
o zaslríď kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslemjednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů ($ 14 odst. 5 písm. d) InflZ)
prosťednictvím datové schránky ($ 4 odst. 5 InfZ).

K

dané ádosti diíle uvádím nasledující:

Podle ust. $ 2 odst. 3Inťz se zákon nevztďruje na poskytovaní infomrací, ,trlokud zvláštní
zókon upravlje jeJich poslEtovaní, zejména vyřízenížódosti včetně ndležítostía způsobu po'
dóní žddosti) Ihůt, opravných prostředků a způsobu poslcytnutí informacť'. Je tedy zřejmé, Že
InŽ není aptikovatelný pouze v případě, Že w\áštru právní předpis stanoví jinou komplexní
úpraw podmínek a provedení práva na iďormace (viz riapř. rozsudek Krajského soudu
v Plari ze dne30. březrra

z007,ěj.57 Ca87lz005'4L)'

Usunovení správního řádu o nďrlíŽení do spisu potŤebný komplexní charakter nevykazují;
oba instituty navíc mají odlišnou právď povahu. Zatímco postup ádatele o informace v reži'
Listi_
mu InfZ je realizací hmotrého práv4 garantovaného předpisy ústavního pořádku (čl, 17
procesního
ny), úprava správního řádu, jakoŽto procesního předpisu, stanoví posfup uplatněru
spisu
jiných
s
obsďrem
se
osob) sezrrámit
práva úěashríkrlŤízení(aza stanovených podmínek
fonnou (&zického) nablédnutí. Taková procesní úprava proto nijak nevylučuje možnost
jejímžpředmětem je
uplatrrění hmotného práva na iďormace cestou podání žádosti dle InfZ,
orgáotorz"rri poŽadovaných iďorrrací jinou formou neŽ fuzíckým nahlédnutímu správďho
vztabu k nahlÍžení
nu. SprávnÍ Říd je proto ve vztahu kfilťZzvláštníúpravou pouze ve
žádostmi
do spisu a uplatní se proto jen v případě žádosti, které jsou svým obsabem
'Go*oanuti
2004, čj;:;;''
ledna
27.
dne
ze
Nejvyšího správního soudu
o nahlédnutído spisu
5A 158/2001-100).
poz"ooje-li naproti tomu žadatel s odkazem lallnť7, postcytnutí informací ze spráyúdajů)'uplatní se
nÍho spisu jinou formou (zasláním kopií listin čÍsdělením konkrétních
'

-1-

plně režim vyY-u*nížrůdostistanovený Infl (rozhodnutí Nejvyššíhosprávního soudu ze dne
13. prosince 2006 čj. 5 As 3/2006_70).
|
|
Povinný subjektje povínen doručovat do datové schránky. Např. Nejvyššísprávní soud ve
svémrozsudku čj. 4 As 32/2013 _ 44 ze dne29.5.2013 uvedl:
Jak správně laajslcý soud konstatova] v napadeném rozsudku, z $ 19 odst. l správního
řádu vypývá, že správní orgán je povinen doručovat účastníkoviprostřednicfvím veřejpoštovních
né datové sítě do datové schránky a k doručovaní prosťednictvím provozovatele
není
možné.
schranky
do
datové
sluŽeb můŽe správní organ přistoupit toliko, pokud doručení
... Pokud.si adresát ďídí datovou sctuánku, povinnost kontrolovat poštu na adrese tn'ďého
pobytu (či adrese pro doručování) zaniká, neboť je oprár'rrěn spoléhat, Že oryány veřejné moci
v souladu se zákonem budou veškerépísemnosti doruěovat do datové schránky.
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lN-36/2014

PoskytnutÍ informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - lN-36/2014

VáŽený pane,

dne29,12.2014 jsme obdželi Vaši Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.' vplatném znění
ohledně zaslánl kopie spisového materiálu správního řÍzení pod Č.j. MeUKM/07783412014.
Vzhledem k tomu, Že jste účastníkemřízenl ve výŠeuvedeném správnÍm řÍzen[, můŽete jako Účastník
řízenínahlÍŽet do přÍsluŠnéhospisu, příp. Vám mohou být veŠkerémateriály s uvedenou věcÍ
souvisejícÍ doručovány do Vašídatové schránky, bez ohledu na moŽnost poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb', v platném zněnÍ'
Tyto materiály Vám byly přísluŠnoupracovnicÍ Městského úřadu v KroměříŽí dne 31 ,12.2014 zaslány
do datové schránky.
Toto Vám nynÍjen oznamuji' aby byly splněny vŠechny náleŽitosti zákona Č. 106/1999 Sb., v platném
zněnÍ.
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