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 Odpověď   
 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

12.08.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se problematiky 

terénních úprav pískovny v Novém Malíně (nahlédnutí do správního spisu). Dne 21.08.2019 

zaslal MěÚ Šumperk žadateli Výzvu k odstranění nedostatků podání (z podání nebylo zřejmé, 

podle jakého právního předpisu žadatel žádá o zpřístupnění informace a upozornil žadatele, aby 

prokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod pro umožnění nahlédnutí do spisu). Žadatel dne 

21.08.2019 v zákonném termínu nedostatky odstranil. Dne 04.09.2019 vydal povinný subjekt 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na názor Nejvyššího správního soudu vyjádřeného 

rozsudkem ze dne 12.04.2018 pod č.j. 7 As 124/2017-21 a další platnou judikaturu. Z platné 

judikatury vyplývá, že pokud žadatel žádá o poskytnutí informace nahlédnutím do správního 

spisu, může tak učinit pouze v režimu § 38 správního řádu ( zák. č. 500/2004 Sb., v platném 

znění), neboť aplikace InfZ (žadatel ve svém upřesnění ze dne 21.08.2019 uvedl, že žádá o 

informaci dle InfZ) byla na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Žádá-li žadatel o poskytnutí 

informace nahlédnutím do správního spisu dle InfZ, povinný subjekt nemůže postupovat jinak, 

než informaci dle InfZ v tomto režimu neposkytne a odkáže jej na možnost postupu podle § 38 

správního řádu, prokáže-li právní zájem nebo jiný vážný důvod, což žadatel neprokázal. Dne 

04.09.2019 se žadatel proti rozhodnutí povinného subjektu v zákonné lhůtě prostřednictvím 

povinného subjektu odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje jakožto k nadřízenému 

orgánu povinného subjektu. Dne 04.10.2019 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje Rozhodnutí, 

v němž odvoláním napadané rozhodnutí MěÚ Šumperk dle ust. § 90 odst. 1 písm. a) správního 

řádu zrušil a řízení ve věci žádosti o informace posuzované dle InfZ zastavil.  
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