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V souladu s příslušnými ustanoveními platného a účinného zákona o svobodném přístupu 

k informacím tímto žádám Magistrát města Ostravy jako příslušný povinný subjekt o vyčíslení všech 

nákladů vynaložených správním orgánem v souvislosti s řešením záležitostí souvisejících se spisem 

spis. zn. S-SMO/293970/2 1, 

Vyčíslení nákladů požaduji nejen na samotné materiální zabezpečení předmětně záležitosti (tzn. 
Softwarové vybavení,; náklady na provoz techniky, poštovné, atd.), ale i na zabezpečení činnosti 

{výkonu práce} oprávněných úředních osob, zabývajících se předmětným spisem (pan 

 případné jiné další osoby). 

Písemné sdělení s vyčíslením nákladů rozpoložkovaných na jednotlivé úkony s odkazem na den jejich 

uskutečnění požaduji zaslat v listinné podobě na poštovní adresu: 

Statut~.~rm ni st~,~ Ostrava 
rnnqistrot - odbor voitřn>~h vdc: 

Podání učiněno osobně v Ostravě dne 14.12.2021, 15,37. 
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Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: SMO/819724/21/DSČ
Sp. zn.: S-SMO/804574/21/DSČ I 

INF -- 158/202 1 zák. Č. 106/1999 Sb. 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 28. prosince 2021 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů — sdělení 

Magistrátu města Ostravy byla dne 14.12.2021 doručena žádost podle zákona Č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), ve které žadatel 
požaduje poskytnutí informace vztahující se ke spisové značce S-SMO/293970/211DSČ, a to vyčíslení 
všech nákladů vynaložených správním orgánem v řízení o přestupku. Konkrétně je požadováno vyčíslení 
nejen samotných nákladů na materiální zabezpečení předmětné záležitosti (tzn. softwarové vybavení, 
náklady na provoz techniky, poštovné atd.), ale i na zabezpečení činnosti (výkonu práce) oprávněných 
úředních osob, zabývajících se předmětným spisem (pan  popřípadě jiné 
osoby). Zároveň žadatel vyjádřil požadavek na písemné sdělení s vyčíslením nákladů dle jednotlivých 
úkonů s odkazem na den jejich uskutečnění. 

Povinný subjekt posoudil žádost o poskytnutí informace a dospěl k závěru, že předmětný požadavek má 
dvě roviny, a z tohoto důvodu i dvě formy řešení, jež v daném případě obsahuje úprava InfZ. Požadavek 
na informace týkající se časových nákladů na jednotlivé úkony a vyčíslení nákladů na materiální 
zabezpečení či zabezpečení činnosti úředních osob, zabývajících se předmětným spisem, bude řešen 
samostatným rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, a k části týkající se nákladů poštovného se 
poskytuje následující informace: 

Ve věci nákladů na poštovné ve spisové věci vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-
SMO/293970/21/DSČ sdělujeme, že účastníkovi řízení bylo prostřednictvím držitele poštovní licence 
zasláno: 

Oznámení o zahájení řízení o přestupku — předvolání k ústnímu jednání 
vytvoření dokumentu dne 22.06.2021, 

vypraven z podatelny dne 23 .06.2021, 
vypraveno na adresu tr. pobytu a na adresu pro doručování, poštovné 2 x 62,50 Kč, celkem 125 Kč. 

Žádost o zajištění policisty k výslechu svědka 
vytvoření dokumentu dne 22.06.2021, 

vypraven z podatelny dne 23.06.2021, 

celkové poštovné 50 Kč. 

Rozhodnutí 
vytvoření dokumentu dne 06.08.2021, 

vypraven z podatelny dne 09.08.202 1, 

vypraveno na adresu tr. pobytu a na adresu pro doručování, poštovné 2 x 62,50 Kč, celkem 125 Kč. 
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Vyrozumění o postoupení podání — podnětu účastníka řízení 
vytvoření dokumentu dne 08.09.2021, 

vypraven z podatelny dne 09.09.202 1, na adresu pro doručování dne 13.09.2021, 

vypraveno na adresu tr. pobytu a na adresu pro doručování, poštovné 2 x 62,50 Kč, celkem 125 Kč. 

Předání odvolání (+ spis) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚ") 
vytvoření dokumentu dne 09.09.2021, 
vypraven z podatelny dne 13.09.2021, 
celkové poštovné 65,60 Kč. 

Předání dokumentu (stížnost) Krajskému úřadu ke sloučení s odvoláním účastníka řízení 
vytvoření dokumentu dne 21.09.2021, 

vypraven z podatelny dne 22.09.2021, 
celkové poštovné 50 Kč. 

Vyrozumění účastníka řízení o předání stížnosti KÚ 
vytvoření dokumentu dne 21.09.2021, 

vypraveno z podatelny dne 22.09.2021, 
vypraveno na adresu tr. pobytu a na adresu pro doručování, poštovné 2 x 62,50 Kč, celkem 125 Kč. 

Předání dokumentu KÚ (opakovaná stížnost) ke sloučení s odvoláním účastníka řízení 
vytvoření dokumentu dne 06.10.2021, 
vypraveno z podatelny dne 06.10.202 1, 
celkové poštovné 50 Kč. 

Vyrozumění účastníka řízení o předání stížnosti KÚ 
vytvoření dokumentu dne 06.10.2021 
vypraveno z podatelny dne 06.10.2021, 
vypraveno na adresu tr. pobytu a na adresu pro doručování, poštovné 2 x 62,50 Kč, celkem 125 Kč. 

Zaslání spisové dokumentace KÚ 
vytvoření dokumentu dne 15.11.2021, 
vypraveno z podatelny dne 16.11.2021, 
celkové poštovné 65,60 Kč. 

Celkem za poštovné 906,20 Kč 

Proti vyřízení žádostí o informaci lze podle ustanovení § 16a InfZ podat stížnost, a to k Magistrátu města 
Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. 

- elektronicky podepsáno - 
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Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Č. j.:  SMO/819727/21 /DSČ/  

Sp. zn.: S-SMO/804574/21/DSČ 
INF - 158/2021/zákona Č. 106/1999 Sb. 

ROZHODNUTÍ 

V Ostravě dne 28. prosince 2021 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 
odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „povinný subjekt" a „InfZ"), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti Ing. 

 (dále jen „žadatel"), ze dne 
14.12.2021, o poskytnutí informace týkající se vyčíslení všech nákladů vynaložených správním orgánem 
v souvislosti s řešením záležitostí souvisejících se spisem vedeným povinným subjektem pod sp. zn. S-
SMO/293970/21/DSČ, kdy konkrétně je požadováno vyčíslení nákladů nejen na samotné materiální 
zabezpečení předmětné záležitosti (tzn. softwarové vybavení, náklady na provoz techniky, poštovné, atd.), 
ale i na zabezpečení činnosti (výkonu práce) oprávněných úředních osob, zabývajících se předmětným 
spisem (pan případně jiné další osoby), kdy písemné sdělení s vyčíslením 
nákladů rozpoložkovaných na jednotlivé úkony s odkazem na den jejich uskutečnění žadatel požaduje 
zaslat v listinné podobě na poštovní adresu , 

takto: 

Žádost žadatele ze dne 14.12.2021 o poskytnutí informace týkající se vyčíslení všech nákladů vynaložených 
správním orgánem v souvislosti s řešením záležitostí souvisejících se spisem vedeným povinným 
subjektem pod sp. zn. S-SMO/293970/21/DSC, se částečně odmítá tak, že informace týkající se nákladů na 
samotné materiální zabezpečení (tzn. softwarové vybavení, náklady na provoz techniky) a na zabezpečení 
činnosti (výkonu práce) oprávněných úředních osob, zabývajících se spisem vedeným povinným subjektem 
pod sp. zn. S-SMO/293 970/21 /DSC, nebudou poskytnuty, nebot' neexistují. 

Odůvodnění: 

Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, byla dne 14.12.2021 doručena žádost podle 
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ"), ve které žadatel požaduje poskytnutí informace vztahující se ke spisové značce S-

SMO/293970/21/DSC, a to vyčíslení všech nákladů vynaložených správním orgánem v řízení o přestupku. 

Konkrétně je požadováno vyčíslení nejen samotných nákladů na materiální zabezpečení předmětné 

záležitosti (tzn. softwarové vybavení, náklady na provoz techniky, poštovné atd.), ale i na zabezpečení 

činnosti (výkonu práce) oprávněných úředních osob, zabývajících se předmětným spisem (pan 

 popřípadě jiné osoby). Zároveň žadatel vyjádřil požadavek na písemné sdělení 

s vyčíslením nákladů dle jednotlivých úkonů s odkazem na den jejich uskutečnění. 

Povinný subjekt posoudil obsah žádosti a dospěl k závěru, že ve věci vyčíslení nákladů na poštovné 

poskytne informaci (viz sdělení, které je žadateli doručováno povinným subjektem samostatně), nebot' tato 

požadovaná informace je vyčíslitelná, avšak ve věci vyčíslení všech nákladů vynaložených správním 

orgánem v řízení o přestupku se zaměřením nejen na samotné náklady na materiální zabezpečení předmětné 

záležitosti (tzn. softwarové vybavení, náklady na provoz techniky), ale i na zabezpečení činnosti (výkon 

práce) oprávněných úředních osob zabývajících se předmětným spisem (pan  

případně jiné další osoby) částečně žádost odmítá. Požadovaná informace neexistuje, nebot' se 

nesledují časové náklady na jednotlivé úkony a ani se nevyčíslují náklady na materiální zabezpečení či 

zabezpečení činnosti úředních osob. Jednotlivé úkony v různých stádiích řízení mají odlišnou náročnost, 
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přičemž tato je odvislá od obsahu, složitosti řízení a rozsahu provádění důkazů. Povinný subjekt je povinen 

poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. 

Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace 

nebo respektive provádět analýzy k zjištění časových nebo materiálních nákladu na úkony správního řízení. 

Povinný subjekt tedy rozhodl tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 
Proti rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje, a to prostřednictvím podání u povinného subjektu -- Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně 
správních činností. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout dnem následujícím po dni 
doručení písemnosti adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát nebyl při doručení písemnosti zastižen, a 
písemnost byla uložena u doručovatele, se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu pokládá písemnost 
za doručenou desátým dnem od data uložení. V souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu má včas 
podané odvolání odkladný účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 2 musí mít podané odvolání náležitosti 
uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy z něj musí být patrno, kdo odvolání činí, prati 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je  napadáno a v čem je  spatřován rozpor s právními předpisy. 

- elektronicky podepsáno - 

Rozdělovník: 1 x Ing.
1 x spis 
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