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Opavy ze dne 26. 1. 2015, Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva statutárního m sta Opavy ze dne  

28. 4. 2014, Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva statutárního m sta Opavy ze dne 15. 9. 2014. 

 

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. – 2. zasedání Zastupitelstva statutárního m sta Opavy.  

 

Právní postavení Zastupitelstva statutárního 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 zasedání zastupitelstva je magistrát vázán 

ustanovením § 16 odst. 2 písm. e) tohoto zákona, kde je mimo jiné uvedeno, cit.: „Ob an obce, který dosáhl 

v ku 18 let, má právo ….. e) nahlížet do …… a zápis  z jednání zastupitelstva obce, ……. a po izovat  

si z nich výpisy, …..“, konec cit.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze poskytnout požadované zápisy ze zasedání zastupitelstva m sta 

v elektronické podob .  

 

Do zápis  ze zasedání Zastupitelstva statutárního m sta Opavy m žete dle zákona nahlédnout  

a po izovat si výpisy.  

 
Zápisy jsou uloženy: 
 
Magistrát m sta Opavy 
Odbor právní a organiza ní – odd lení organiza ní 
Horní nám. 69 – dv. . 30, 31 
Opava 
 
Ú ední hodiny pro ve ejnost: 
 
Pond lí    8.00 - 11.00 hod.      12.00 - 17.00 hod. 
 
Úterý              zav eno                   zav eno 
 
St eda     8.00 - 11.00 hod.      12.00 - 17.00 hod. 
 

tvrtek    8.00 - 11.00 hod.      12.00 - 14.00 hod. 
 
Pátek      8.00 - 11.00 hod.      12.00 - 14.00 hod. 
 
 
 
Z výše uvedených d vod  bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Povinný subjekt tímto vyslovuje politování nad tím, že v d sledku technického problému v jeho interním 

systému došlo k nedodržení ádného termínu pro vydání a odeslání rozhodnutí ve v ci této žádosti. Povinný 

subjekt tedy stížnosti žadatele ze dne 24. 2. 2015 (zna ka PaKo 2015/02/03/001/Stiz) ve smyslu ustanovení 

§16a odst. 5 ZSPI vydáním tohoto rozhodnutí zcela vyhovuje. 

 

 
 

 



 

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz  
Ú ední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zav eno, ST: 8-17, T: 8-14, PÁ: 8-13.30   3 z 3 
I : 00300535, DI : CZ00300535, .ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), .ú.: 19-1842619349/0800 (p íjmový) 

 

Pou ení: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze dle § 16 ZSPI podat odvolání ke Krajskému 

ú adu Moravskoslezského kraje prost ednictvím Magistrátu m sta Opavy do 15 dn  ode dne doru ení tohoto 

rozhodnutí.  

 

 

„Otisk ú edního razítka“ 

 
 
 
JUDr. Tomáš Elis, v.r. 
tajemník Magistrátu m sta Opavy 
 

 




