Rozhodnutí, Magistrát mČsta Opavy, odbor životního prostĜedí,
þ.j. MMOP 122020/2014/22830/2014/ZIPR-HrJ ze dne 31.10.2014

þi vedl Ĝízení o jiném správním deliktu, þi že v tomto Ĝízení uložil pokutu v konkrétní výši, skuteþnČ došlo
k výše uvedenému neoprávnČnému zásahu do povČsti nebo soukromí právnických osob ve smyslu
ustanovení § 135 odst. 2 obþanského zákoníku. PĜestože Ĝízení o správních deliktech þi o kontrole
dodržování zákona není vyĖato z povinnosti poskytovat informaci ve smyslu § 11 odst. 4 zákona
o poskytování informací (ustanovení § 19 tohoto zákona výslovnČ stanoví, že poskytnutí informace není
porušením povinnosti zachovávat mlþenlivost, uloženou v tomto pĜípadČ správním Ĝádem), považuje orgán
státní správy myslivosti oprávnČný zájem úþastníka Ĝízení na nezasahování do své povČsti a do jejího
soukromí poskytnutím výše uvedených informací za pĜevažující nad požadavkem žadatele získat informaci
podle zákona o svobodném pĜístupu k informacím.
Orgán státní správy myslivosti v Ĝízení zkoumal otázku zásahu do práv úþastníkĤ správních Ĝízení o jiných
správních deliktech a úþastníkĤ Ĝízení o kontrole dodržování zákona o myslivosti a dospČl k závČru
uvedenému výše. Informace, která by mČla být žadateli poskytnuta je dle názoru orgánu státní správy
myslivosti zpĤsobilá skuteþnČ zasáhnout do soukromí a povČsti právnické osoby a má proto požadavek
žadatele za neuspokojitelný.
Ve svém rozhodnutí vzal orgán státní správy myslivosti v potaz i napĜ. zákonný rozsah zveĜejĖovaných údajĤ
ve smyslu ustanovení § 26 zákona þ. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, kdy tento
stanoví pĜesný rozsah poskytování informací o kontrolách a to v rozsahu obecné informace o výsledcích
kontrol.
S ohledem na uvedené, orgán státní správy myslivosti rozhodl o odmítnutí poskytnutí þásti požadované
informace v souladu s uvedenými ustanoveními zákonĤ.
Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dnĤ ode dne jeho doruþení ke Krajskému úĜadu Moravskoslezského kraje, podáním uþinČným u Magistrátu mČsta Opavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními pĜedpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí
þi Ĝízení, jež mu pĜedcházelo. Podané odvolání má odkladný úþinek. Odvolání jen proti odĤvodnČní
rozhodnutí je nepĜípustné.
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