V dané vČci je pro další postup magistrátu rozhodující rozhodnutí Krajského úĜadu Moravskoslezského kraje
þ.j. MSK 27319/2015 ze dne 9.3.2015, kterým krajský úĜad jako odvolací orgán zrušil jiná rozhodnutí
magistrátu ve vČcech poskytnutí zápisĤ ze zasedání zastupitelstva a schĤzí rady, jimiž magistrát odmítl
žadateli poskytnutí informace spoþívající v poskytnutí tČchto zápisĤ. V daném pĜípadČ odvolací orgán
vyslovil závazný právní názor, že magistrát je povinen poskytnout odvolateli požadované dokumenty.
Odvolací orgán zde vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 40/2004, podle nČhož:
NeveĜejnost schĤze rady obce ani právo þlena zastupitelstva obce nahlížet do zápisu ze schĤze rady obce
(§ 101 odst. 1 a 3 zákona þ. 128/2000 Sb., obecního zĜízení) neomezují samy o sobČ právo na informace (þl.
17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) ohlednČ skuteþností obsažených v takovém zápisu. Povinný
subjekt poskytující informace ze zápisu ze schĤze rady obce jiné osobČ než þlenu zastupitelstva obce je
povinen zajistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob zpĤsoby pĜedvídanými v § 12
zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím; to ovšem neplatí, pokud obþan obce požaduje
informace z usnesení rady, k nimž má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona þ. 128/2000 Sb., obecního zĜízení,
zaruþen pĜímý pĜístup formou nahlédnutí a poĜízení výpisĤ. ZároveĖ v tomto odĤvodnČní odvolací orgán
zmiĖuje, že povinný subjekt poskytne požadované informace vþetnČ doprovodných informací.
Odvolatel je obþanem Statutárního mČsta Opavy, navíc i þlenem kontrolního výboru. Poskytované zápisy
z jednání komisí Rady mČsta byly na schĤzi rady mČsta projednány a neobsahují informace, jejichž
poskytnutí je vylouþeno.
Vycházeje se shora uvedeného magistrát své doposud vydané a nepravomocné rozhodnutí ruší a odvolateli
poskytuje požadované informace zasláním elektronických kopií požadovaných dokumentĤ v rámci
samostatného dokumenty ze dne 17. 3. 2015 þ.j. MMOP 31934/2015 /8440/2015/TAJ.

Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 ZSPI a ustanovení § 87 Spě podat
odvolání ke Krajskému úĜadu Moravskoslezského kraje prostĜednictvím Magistrátu mČsta Opavy do 15 dnĤ
ode dne jeho doruþení.

„Otisk úĜedního razítka“
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