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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tišnov, jako správní orgán příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o přístupu
k informacím“), rozhodl o žádosti o poskytnutí informací ze dne 7.2.2019 žadatele Jiřího Vízdala, dat.
nar. 10.4.1946, trvale bytem Rašov č.p. 37, 679 23 Lomnice a žadatelky Vítězslavy Vízdalové,
dat. nar. 11.5. 1946, bytem tamtéž
takto:
Žádost o poskytnutí informací ze dne 7.2.2019, č.j. MUTI 4842/2019/ODŽÚ v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o přístupu k informacím (dále jen „žádost“) žadatelů Jiřího
Vízdala, dat. nar. 10.4.1946, trvale bytem Rašov č.p. 37, 679 23 Lomnice a Vítězslavy Vízdalové,
dat. nar. 11.5. 1946, bytem tamtéž (oba společně dále jen „žadatelé“) se odmítá.
ODŮVODNĚNÍ

Dne 7.2.2019 obdržel Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „Správní
orgán“) žádost žadatelů o informace dle zákona o přístupu k informacím. Ve své žádosti žadatelé
mimo jiné prezentují své osobní názory, svá tvrzení a osobní hodnocení, která následně promítají do
svých požadavků o informace.
Žadatelé požádali Správní orgán, aby (cit.):
„V souladu s ust, § 2, odst. (1) , zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, výše již
uvedení žadatelé žádají taktéž i výše uváděný povinný subjekt, aby těmto žadatelům poskytl kopii
protokolu sepsaném dne v prostorách MěÚ Tišnov dne 23. 05. 2018.
Nad rámec této žádosti tito žadatelé tímto uvádějí , kdy ustanovení § 4, a § 6 správního řádu
(základní zásady činnosti správních orgánů) jsou pravidly, která jsou správní orgány povinny
respektovat ve všech případech, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (§1 odst. (1)
správního řádu. Tato a některá další ustanovení uvedená v úvodních ustanoveních tohoto správního
řádu jsou tak označována jako princip dobré správy.
V daném případě je však pravdou skutečnost, kdy tento předmětný povinný subjekt tyto již uváděné
skutečnosti nemá jakýkoliv zájem, ale taktéž nemá ani i snahu tyto ustanovení plně je tak respektovat
a taktéž se těmito citovanými ustanoveními nadále řídit a uplatňovat je především v jeho správních
činnostech jako takových.“

Správní orgán posoudil obsahovou stránku podání žadatelů a konstatoval, že učiněné podání lze
považovat za žádost o informace dle zákona o přístupu k informacím.
Správní orgán důsledně posoudil a zhodnotil obsah žádosti, vycházeje z platné právní úpravy,
ustálené judikatury a právního výkladu zákona o přístupu k informacím.
V souvislosti s výše uvedeným požadavkem žadatelů Správní orgán uvádí, že výše uvedený dokument
je úkonem Správního orgánu (protokol o ústním jednání), který žadatelé, a to jako podatelé obdrželi
zákonným postupem již dne 23.5.2018, a to osobním předáním jednoho vyhotovení protokolu o
ústním podání, který byl sepsán dne 23.5.2018 v budově Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346,
666 19 Tišnov v kanceláři podatelny.
Protože požadovaný dokument je písemným úkonem Správního orgánu, který byl žadatelům
prokazatelně doručen a protože smyslem zákona o přístupu k informacím není opakované
poskytování stejných informací témuž žadateli nebo žadatelům, odmítl Správní orgán žádost žadatelů
o zaslání kopie protokolu, neboť je zcela zřejmé, že žadatelé tímto požadovaným dokumentem již
disponují. Nadto považuje Správní orgán pořizování a zasílání kopie úkonu v dané situaci za značně
nehospodárné, což mimo jiné odporuje základním zásadám při postupu správních orgánů. Závěrem
Správní orgán konstatuje, že stejnou žádostí o poskytnutí informace se již zabýval v rozhodnutí
č.j. MUTI 2077/2019/ODŽÚ ze dne 5.2.2019, které bylo žadatelům prokazatelně doručeno dne
6.2.2019.
Protože Správní orgán nevyhověl podané žádosti ani z části, vydal v souladu s ustanovení § 15 odst. 1
zákona o přístupu k informacím rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, a to prostřednictvím Městského úřadu
Tišnov, Odboru dopravy a živnostenský úřad.
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