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 ROZHODNUTÍ 

 
 
 
Magistrát m sta Opavy (dále jen „magistrát“) jako p íslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 
zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ZSPI“) 
v návaznosti na ustanovení § 130 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „Sp “) rozhodl ve v ci žádosti o poskytnutí informací podle ZSPI o zp ístupn ní požadovaných 
zápis  ze sch zí Rady m sta Opavy v elektronické podob   
 
 

t a k t o: 
 

žádost  (dále jen „žadatel“) se v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 ZSPI 
 

o d m í t á. 
 
 

 
O d  v o d n  n í: 

 
V žádosti ze dne 19. 1. 2015 doru ené magistrátu prost ednictvím datové schránky dne 20. 1. 2015 žadatel 
požaduje zp ístupn ní zápis  z 1. – 4. sch ze Rady m sta Opavy a dále z 1. – 3. mimo ádné sch ze Rady 
m sta Opavy.  
 
Právní postavení Rady m sta Opavy upravuje zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní 
pozd jších p edpis . V p ípad  zápis  ze sch ze rady je magistrát vázán ustanovením § 101 odst. 3 tohoto 
zákona, kde je mimo jiné uvedeno, cit.: „….. Zápis ze sch ze rady obce musí být uložen u obecního ú adu 
k nahlédnutí len m zastupitelstva obce.“, konec cit.  
 
Žadatel není lenem Zastupitelstva Statutárního m sta Opavy, a tudíž mu nelze požadované zápisy  
ze sch ze Rady m sta Opavy poskytnout a nelze ani umožnit nahlédnutí do požadovaných zápis . 

Váš dopis zn: PaKo 2015/01/01 

Ze dne: 19.1.2015, doru eno 20.1.2015 

Naše zna ka: MMOP   7466/2015 /TAJ 

Vy izuje: Renata Zahradníková 

Pracovišt : Horní nám. 69 

Telefon: 553 756 214 

Fax:  553 756 141 

E-mail: renata.zahradnikova@opava-city.cz 

Datum: 04.02.2015 
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Z výše uvedených d vod  bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Pou ení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dn  ode dne jeho doru ení ke Krajskému ú adu 
Moravskoslezského kraje, podáním u in ným u Magistrátu m sta Opavy. V podaném odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy, nebo nesprávnost 
rozhodnutí p i ízení, jež mu p edcházelo. Podané odvolání má odkladný ú inek. Odvolání jen proti 
od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 
 
 
 
„Otisk ú edního razítka“ 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis, v.r. 
tajemník 
 
 




