


Rozhodnutí, Magistrát m sta Opavy, odbor životního prost edí,  
.j. MMOP 122020/2014/22830/2014/ZIPR-HrJ ze dne 31.10.2014 

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: 8-14, ST: 8-17, T: 8-14, PÁ: 8-13.30   2 z 2 
I : 00300535, DI : CZ00300535, .ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), .ú.  19-1842619349/0800 (p íjmový) 

i vedl ízení o jiném správním deliktu, i že v tomto ízení uložil pokutu v konkrétní výši, skute n  došlo 
k výše uvedenému neoprávn nému zásahu do pov sti nebo soukromí právnických osob ve smyslu 
ustanovení § 135 odst. 2 ob anského zákoníku. P estože ízení o správních deliktech i o kontrole 
dodržování zákona není vy ato z povinnosti poskytovat informaci ve smyslu  § 11 odst. 4 zákona  
o poskytování informací (ustanovení § 19 tohoto zákona výslovn  stanoví, že poskytnutí informace není 
porušením povinnosti zachovávat ml enlivost, uloženou v tomto p ípad  správním ádem), považuje orgán 
státní správy myslivosti oprávn ný zájem ú astníka ízení na nezasahování do své pov sti a do jejího 
soukromí poskytnutím výše uvedených informací za p evažující nad požadavkem žadatele získat informaci 
podle zákona o svobodném p ístupu k informacím.  

Orgán státní správy myslivosti v ízení zkoumal otázku zásahu do práv ú astník  správních ízení o jiných 
správních deliktech a ú astník  ízení o kontrole dodržování zákona o myslivosti a dosp l k záv ru 
uvedenému výše. Informace, která by m la být žadateli poskytnuta je dle názoru orgánu státní správy 
myslivosti zp sobilá skute n  zasáhnout do soukromí a pov sti právnické osoby a má proto požadavek 
žadatele za neuspokojitelný.  

Ve svém rozhodnutí vzal orgán státní správy myslivosti v potaz i nap . zákonný rozsah zve ej ovaných údaj  
ve smyslu ustanovení § 26 zákona . 255/2012 Sb., o kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , kdy tento 
stanoví p esný 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 ásti požadované 
informace v souladu s uvedenými ustanoveními zákon .  
 

Pou ení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dn  ode dne jeho doru ení ke Krajskému ú adu Moravsko- 
slezského kraje, podáním u in ným u Magistrátu m sta Opavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí  
i ízení, jež mu p edcházelo. Podané odvolání má odkladný ú inek. Odvolání jen proti od vodn ní 

rozhodnutí je nep ípustné. 
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