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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 21.09.2022 paní XXX, trvale bytem XXX 

takto: 

Žádost o poskytnutí informací k přestupku pana XXX ze dne 12.10.2021 se dle ustanovení § 15 

odst. 1 InfZ, z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a 4 InfZ 

odmítá.  

 

 

 

 

 

http://www.sumperk.cz/


 

Odůvodnění: 

 

Žadatelka paní XXX je svědkyní v přestupkovém řízení vedeném ve věci sp.zn. 39431/2022 SVV-

PŘ/IVČ. Řízení v dané věci stále probíhá nebylo dosud pravomocně ukončeno. 

Přestupkové řízení je vedeno dle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich (dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“), subsidiárně se na něj vztahuje 

zák. č. 500/2006 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“). Přestupkové řízení je 

neveřejné.  

Vzhledem k tomu, že paní XXX nemá ve výše uvedeném přestupkovém řízení postavení účastníka 

řízení dle § 68 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, nemá dle tohoto zákona právo na 

informace z přestupkového spisu. Právo nahlédnutí do spisu jí nenáleží ani dle správního řádu, 

neboť dle ust. § 38 odst. 2) správního řádu umožní správní orgán nahlédnout do spisu jiným 

osobám, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého 

z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.  

 

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 

Odbor správní a vnitřních věcí 

Městský úřad Šumperk 
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