MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Kancelář tajemnice
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

S-MUTI 33440/2021
MUTI 35180/2021
Mgr. Kateřina Trtílková

Tišnov, 26.8.2021
Tel.: 549 439 713

E-mail : katerina.trtilkova@tisnov.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Tišnov, Kancelář tajemnice, jako správní orgán povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „SvInf“), obdržel dne
15.8.2021 podání, evidované pod č.j. MUTI 33440/2021, jež učinili

xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx,
dat. nar. xxxxxxxxx, trvale bytem tamtéž (dále společně jen „žadatelé“).

Ve svém podání žadatelé požádali o sdělení následujících informací, cit.:
„……žádáme o poskytnutí informací (ve smyslu zák. čís. 106/1999 Sb.) v jaké fázi se tato stížnost nachází,
neboť doba určená zákonem k jejímu vyřízení již prokazatelně marně proběhla. Pravdou je ta skutečnost,
kdy tento nadřízený správní orgán doposud předmětnou záležitost nevyřídil v souladu s věcí žádanou a
rovněž tento správní úřad nereaguje na podněty, které měly být již dávno vyřízené což prokazuje velice
špatný výkon svěřené státní moci ve věci žádané. Za písemnou odpověď prokazující vyřízení předmětných
záležitostí předem děkujeme.“

Správní orgán žádost posoudil a tímto poskytuje žadatelům informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. d)
SvInf takto:
Dne 6.7.2021 zaslali žadatelé formou e-mailu na adresu elektronické podatelny (epodatelna@tisnov.cz)
podání, evidované pod č.j. MUTI xxxxxxxxxxxx.
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“) posoudil správní orgán příslušné podání z části jako stížnost dle ustanovení §175 správního
řádu a z části jako žádost o informace dle SvInf.
Část podání posouzená jako žádost o informace, byla vyřízena Městským úřadem Tišnov, Odborem
životního prostředí dne 20.7.2021 pod č.j. MUTI xxxxxxxxxxx. V části posouzené jako stížnost dle
§ 175 správního řádu chyběly v podání ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu zákonem
požadované náležitosti, a to konkrétně podpisy osob, které podání učinily (zaručené elektronické podpisy
podatelů). Neboť předmětné podání nebylo ve smyslu ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu příslušným
způsobem doplněno ani ve lhůtě 5 dnů, správní orgán k takovému podání (jeho části) nepřihlíží.
Uvedený postup správního orgánu je zcela v souladu s aktuálním znění odborného výkladu ke správnímu
řádu (6.vydání 2019, nakladatelství C.H.Beck, autorů Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo), jež u uvedené
problematiky vylučuje poučovací povinnost správního orgánu, neboť cit: „nelze rozumně předpokládat, že
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by dotčená osoba v 21. století mohla předpokládat, že její faxové či e-mailové podání bez uznávaného
elektronického podpisu může bez doplnění vyvolat jí zamýšlené účinky ve formalizovaných procesech ve
veřejné správě.“

Mgr. Kateřina Trtílková
právník MěÚ Tišnov

Rozdělovník:
- xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem tamtéž.
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