
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 37 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 81996/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 15.07.2021 

Obsah žádosti: Informace o přestupkovém řízení 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
SVV 

Odpověď poskytnuta dne: 20.07.2021 

Odpověď poskytnuta:  

 

Rozhodnutí o odmítnutí 

 

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d l  

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“), kterou podala dne 15.07.2021 paní Ing. XXX, datum narození XXX, trvale bytem XXX  

takto: 

Žádost o poskytnutí následujících informací  

 

1. rozhodnutí ve věci řízení o přestupku, jehož se měl dopustit obviněný pan XXX, 

2. kopie svědecké výpovědi pana XXX, 

3. kopie svědecké výpovědi paní XXX, 

4. kopie výpovědí svědků p. XXX, pokud nějaké uvedl, 

 

se dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a 4 InfZ 

http://www.sumperk.cz/


 

odmítá.  

Odůvodnění: 

K bodu 1. žádosti: 

Paní Ing. XXX (dále jen žadatelka) je v řízení 78767/2020 SVV-PŘ/IVČ osobou přímo postiženou 

přestupkem, která dala souhlas se zahájením řízení, je tedy osobou s vybranými procesními právy 

dle § 71 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle tohoto ustanovení má žadatelka právo na oznámení rozhodnutí a má také právo 

nahlížet do spisu a pořizovat si kopie ze spisu. Rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno. Poté, co 

bude věc rozhodnuta, rozhodnutí obdrží kromě obviněného také paní XXX, jako osoba přímo 

postižená přestupkem, doporučenou poštou na korespondenční adresu XXX), kterou uvedla také 

ve výše uvedeném spisu.   

Žádost o poskytnutí informace se v bodě 1. zamítá z důvodu uvedeného v § 2 odst. 4 InfZ, dle 

kterého se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací. 

K bodu 2., 3., 4. žádosti: 

Žadatelka bude vyzvána v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, že se může jako osoba přímo postižená přestupkem před vydáním rozhodnutí seznámit 

s podklady pro rozhodnutí.  S tímto nahlížením do spisu je spojeno i právo na pořízení kopie spisu 

účastníkům řízení a osobě přímo postižené přestupkem.  Jedná se o integrální součást práva 

nahlížení do spisu.   Vzhledem k tomu, že samo nahlížení do spisu předpokládá fyzickou účast 

oprávněné osoby na pracovišti správního orgánu, dle ustálené judikatury a výkladu Ministerstva 

vnitra ČR i výkon práva, které je s nahlížením do spisu spojeno, předpokládá dostavení se ke 

správnímu orgánu. Z tohoto důvodu kopie svědeckých výpovědí povinný subjekt nezasílá poštou, 

ani elektronicky či prostým e-mailem. Svého práva na pořízení kopií svědeckých výpovědí ze spisu 

se pak žadatelka, jako osoba přímo postižená přestupkem může domáhat cestou nahlédnutí do 

spisu.  

Žádost o poskytnutí informace se v bodě 2., 3. a 4. zamítá z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 InfZ, 

dle kterého se povinnost poskytovat informace netýká informací, jejichž poskytování upravuje 

zvláštní zákon. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

                                                                                      

Ing. Petra Štefečková 

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 

Městský úřad Šumperk 
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