MAGISTRÁT MċSTA OPAVY
Horní nám. 69, 746 26 Opava
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Váš dopis zn:

PaKo 2015/01/01

Ze dne:

19.1.2015, doruþeno 20.1.2015

Naše znaþka:

MMOP 7466/2015 /TAJ

VyĜizuje:

Renata Zahradníková

PracovištČ:

Horní nám. 69

Telefon:

553 756 214

Fax:

553 756 141

E-mail:

renata.zahradnikova@opava-city.cz

Datum:

04.02.2015

ROZHODNUTÍ
Magistrát mČsta Opavy (dále jen „magistrát“) jako pĜíslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „ZSPI“)
v návaznosti na ustanovení § 130 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen „Spě“) rozhodl ve vČci žádosti o poskytnutí informací podle ZSPI o zpĜístupnČní požadovaných
zápisĤ ze schĤzí Rady mČsta Opavy v elektronické podobČ
t a k t o:
žádost
s ustanovením § 15 odst. 1 ZSPI

(dále jen „žadatel“) se v souladu
o d m í t á.

O d Ĥ v o d n Č n í:
V žádosti ze dne 19. 1. 2015 doruþené magistrátu prostĜednictvím datové schránky dne 20. 1. 2015 žadatel
požaduje zpĜístupnČní zápisĤ z 1. – 4. schĤze Rady mČsta Opavy a dále z 1. – 3. mimoĜádné schĤze Rady
mČsta Opavy.
Právní postavení Rady mČsta Opavy upravuje zákon þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. V pĜípadČ zápisĤ ze schĤze rady je magistrát vázán ustanovením § 101 odst. 3 tohoto
zákona, kde je mimo jiné uvedeno, cit.: „….. Zápis ze schĤze rady obce musí být uložen u obecního úĜadu
k nahlédnutí þlenĤm zastupitelstva obce.“, konec cit.
Žadatel není þlenem Zastupitelstva Statutárního mČsta Opavy, a tudíž mu nelze požadované zápisy
ze schĤze Rady mČsta Opavy poskytnout a nelze ani umožnit nahlédnutí do požadovaných zápisĤ.
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
ÚĜední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavĜeno, ST: 8-11 12-17, ýT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
Iý: 00300535, DIý: CZ00300535, þ.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), þ.ú.: 19-1842619349/0800 (pĜíjmový)

Z výše uvedených dĤvodĤ bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnĤ ode dne jeho doruþení ke Krajskému úĜadu
Moravskoslezského kraje, podáním uþinČným u Magistrátu mČsta Opavy. V podaném odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pĜedpisy, nebo nesprávnost
rozhodnutí pĜi Ĝízení, jež mu pĜedcházelo. Podané odvolání má odkladný úþinek. Odvolání jen proti
odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.

„Otisk úĜedního razítka“

JUDr. Tomáš Elis, v.r.
tajemník
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