Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
Prostřednictvím
Magistrátu města Opavy
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Naše značka
PaKo 2015/02/07/001/Odv
V Opavě dne 3. 3. 2015
Tímto v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a ve lhůtě tímto zákonem
stanovené, podává
(dále jen
“stěžovatel”),
odvolání
proti rozhodnutí ze dne 27.2.2015 (a doručené až 2.3.2015), vedené pod značkou MMOP
22123/2015 /TAJ Magistrátu města Opavy (dále jen „Úřad“) o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a navrhuje, aby nadřízený orgán rozhodl tak, že povinný subjekt požadované
informace poskytne.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 24.2.2015 požádal stěžovatel Úřad, aby mu na základě InfZ poskytl
následující informace:
1) Zápisy jednání všech komisí Rady statutárního města Opavy od 1.12.2014 do 5.2.2015
včetně.
Úřad vydal rozhodnutí ze dne 27.2.2015 (a doručené až 2.3.2015), vedené pod značkou
MMOP 22123/2015 /TAJ Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se zdůvodněním,
že stěžovatel není členem Zastupitelstva Statutárního města Opavy, a tudíž mu nelze
požadované zápisy z komisí Rady statutárního města Opavy od 1. 12. 2014 do 5. 2. 2015
poskytnout a nelze ani umožnit nahlédnutí do požadovaných zápisů.
Což je v rozporu s judikaturou správních soudů, kdy po projednání podkladových materiálů
příslušným obecním orgánem se jedná o obecně vydatelný dokument po odstranění všech
zákonem chráněných specifických částí (MS Praha 11 A 149/2012). Tyto dokumenty byly již
projednány Radou Statutárního města Opavy, viz http://opava-city.cz/cs/sprava-mesta-voleneorgany-mesta-rada/usneseni , a tedy lze o ně žádat v režimu InfZ.
Dále také rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2006, č. j. 6 As 40/200462, publikovaného pod č. 711 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2005.
I. Neveřejnost schůze rady obce ani právo člena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze
schůze rady obce (§ 101 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení) neomezují
samy o sobě právo na informace (čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohledně
skutečností obsažených v takovém zápisu.

