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tímto, ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí následující informace ze spisu k řízení vedeném 

Magistrátem města Ostravy, odborem dopravně správních činností, pod sp. zn. S-SMO/142790/20/DSČ: 

- kopii omluvenky svědka z ústního jednání konančm dne 16. 6. 2021, vč. údaje, kdy byla úřadu doručena a kdy 

byla do spisu vložena 

- kopii omluvenky svědka i ústníhoo -jednání konaném dne 2. 7. 2021, vč. údaje, kdy byla úřadu doručena a kdy 

byla do spisu vložena 

- kopii rozhodnuti (resp. usnesení vydaného v souladu s § 14 odst. 3, zák Č. 500/2004 Sb.) o námitce podjatosti 

podané dne 19. 5.2021 

Požaduji informace ze spisu za situace, kdy nejsem účastníkem řízení ani zmocněncem účastníka, ani osobou, která 

prokazuje právní zájem na nahlížení do spisu. Proto požaduji poskytnutí informaci v anonymizovoné podobě.! 

rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012 Č. j. 7 Ans 18/2012-2.3 totiž vyplývá, že pouze v případě, 

kdy žadatel požaduje kopii celého správního spisu, je nutné postupovat dle ust. § 38 správního řádu upravujícím 

nahlížení do spisu, nikoliv však v případech, kdy žadatel požaduje kopie pouze některých listin. 

Doručovací adresa: 

S pozdravem, 
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Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/589511/21/DSČ
Sp. zn.: S-SMO/573644/21/DSČ 

INF - 115/2021 zák. č. 106/1999 Sb. 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Datum: 29. září 2021 

Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zák. Č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě žádosti doručené Magistrátu města Ostravy dne 22.09.2021 o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím"), jež se vztahuje k poskytnutí informace zasláním: 

1) kopie omluvenky svědka z ústního jednání konaném dne 16.06.2021 včetně údaje, kdy byla úřadu 
doručena a kdy byla do spisu vložena; 

2) kopie omluvenky z ústního jednání konaném dne 02.07.2021 včetně údaje, kdy byla úřadu doručena 

a kdy byla do spisu vložena; 

3) kopie rozhodnutí (respektive usnesení) vydaného v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb. o námitce podjatosti podané dne 19.05.2021, 

vše ze spisu vedeného povinným subjektem pod spisovou značkou S-SMO/142790/20/DSČ, a to na 
doručovací adresu 

Vám Magistrát města Ostravy poskytuje požadované informace, a to: 

1) ve vztahu k bodu ad. 1) shora anonymizovanou kopii úředního záznamu sepsaného oprávněnou 
úřední osobou dne 16.06.2021; 
2) ve vztahu k bodu ad. 2) shora anonymizovanou kopii úředního záznamu sepsaného oprávněnou 

úřední osobou dne 02.07.2021; 

3) ve vztahu k bodu ad. 3) shora informaci, že povinný subjekt nerozhodoval o námitce podjatosti 

podané dne 19.05.2021, nebot' toto podání povinný subjekt posoudil jako námitky (respektive 

vyjádření) uplatněné v řízení, ke kterým by se vyjádřil v meritorním rozhodnutí, kterým by bylo řízení 

před správním orgánem prvního stupně ukončeno, avšak vzhledem k tomu, že v průběhu řízení nastala 
situace, že odpovědnost za přestupek zanikla, rozhodl povinný subjekt tak, že řízení ve věci přestupku 

zastavil. Tento postup aproboval povinnému subjektu i jeho nadřízený správní orgán, a to ve svém 

usnesení ze dne 19.08.2021, když uvedl, že správní orgán prvního stupně nepovažoval za nutné dané 

námitky podjatosti vypořádávat, když přestupkové řízení usnesením zastavil, přičemž vypořádávání 

těchto námitek za situace, kdy řízení bylo zastaveno, by bylo nadbytečné. 

Přílohy: 

Anonymizovaná kopie úředních záznamů ze dne 16.06.2021 a ze dne 02.07.2021 




