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

PaKO 2015/02/05

Ze dne:

6. 2. 2015

Naše znaþka:

MMOP 15511/2015 /TAJ

VyĜizuje:

Renata Zahradníková

PracovištČ:

Horní nám. 69

Telefon:

553 756 214

Fax:

553 756 141

E-mail:

renata.zahradnikova@opava-city.cz

Datum:

27.02.2015

ROZHODNUTÍ
Magistrát mČsta Opavy (dále jen „magistrát“) jako pĜíslušný správní orgán a povinný subjekt 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 platného Organizaþního
Ĝádu Magistrátu mČsta Opavy vþetnČ pĜíloh a platné SmČrnice vymezující kompetence pĜi poskytování
informací

t a k t o:
podle ustanovení § 11 odst. 1 písmena a) ve vazbČ na ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI se žádost
o poskytnutí platného Spisového a skartaþního Ĝádu
Magistrátu mČsta Opavy vþetnČ pĜíloh a platné SmČrnice k odpisu majetku Statutárního mČsta Opavy,

odmítá
a poskytnutí tČchto informací se

z c e l a o m e z u j e.

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)

O d Ĥ v o d n Č n í:
Žádostí ze dne 6. 2. 2015, vedenou pod znaþkou PaKo 2015/02/05, oznaþenou jako „Žádost o informace
podle zákona þ. 106/1999 Sb.“, žadatel požaduje platný Organizaþní Ĝádu Magistrátu mČsta Opavy vþetnČ
pĜíloh a platné SmČrnice vymezující kompetence pĜi poskytování informací. Dle § 11 odst. 1 písmena a)
ZSPI povinný subjekt mĤže omezit poskytnutí informace, pokud: se vztahuje výluþnČ k vnitĜním pokynĤm
a personálním pĜedpisĤm povinného subjektu. Povinný subjekt má za to, že oba dokumenty, které požaduje
tazatel, spadají pod omezení práva na informace § 11 odst. 1 písmena a) ZSPI.
Dle ustanovení § 15 odst. 1 ZSPI, pokud povinný subjekt žádosti, byĢ jen zþásti, nevyhoví, vydá ve lhĤtČ pro
vyĜízení žádosti rozhodnutí o þásteþném odmítnutí žádosti, s výjimkou pĜípadĤ, kdy se žádost odloží.
Povinný subjekt tímto vyslovuje politování nad tím, že v dĤsledku technického problému v jeho interním
systému došlo k nedodržení Ĝádného termínu pro vydání a odeslání rozhodnutí ve vČci této žádosti. Povinný
subjekt tedy stížnosti žadatele ze dne 24. 2. 2015 (znaþka PaKo 2015/02/05/001/Stiz) ve smyslu ustanovení
§16a odst. 5 ZSPI vydáním tohoto rozhodnutí zcela vyhovuje.

Pouþení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze dle § 16 ZSPI podat odvolání ke Krajskému
úĜadu Moravskoslezského kraje prostĜednictvím Magistrátu mČsta Opavy do 15 dnĤ ode dne doruþení tohoto
rozhodnutí.

„Otisk úĜedního razítka“

JUDr. Tomáš Elis, v. r.
tajemník Magistrátu mČsta Opavy

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: 8-17, ÚT: zavĜeno, ST: 8-17, ýT: 8-14, PÁ: 8-13.30
Iý: 00300535, DIý: CZ00300535, þ.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), þ.ú.: 19-1842619349/0800 (pĜíjmový)
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