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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
 
 
 

 
Statutární město Ostrava – Městská policie Ostrava jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) k žádosti 

, zastoupeného 
, podané podle InfZ o „zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu 

sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve shora nadepsané věci“ rozhodl 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 v návaznosti na § 3 odst. 3 InfZ, ve spojení s § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

t a k t o :  

Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ k žádosti ze dne 5.3.2020   

s e   o d m í t á  

poskytnutí informací v požadované části „kopie protokolu o ústním jednání a úředního 
záznamu sepsaného policisty“, to vše ze spisu vedeného povinným subjektem pod sp. zn.:                                                    
S-SMO/309078/19/MP. 

Odůvodn ění:  

Dne 5.3.2020 obdržela Městská policie Ostrava žádost 
, zastoupeného I

 (dále také „žadatel“), pod č.j.: SMO/131877/20/MP podané dle 
InfZ o „zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu 
spisu, to vše ze spisu vedeného ve shora nadepsané věci“.  

Městská policie Ostrava vede správní řízení o žádosti žadatele o obnovu řízení zahájené dne 
21.5.2019 pod sp. zn.: S-SMO/309078/19/MP.  

Podle § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“. 

Podle § 3 odst. 3 InfZ „informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na 
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního“.  

Podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu „Ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to 
stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. 
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí správní orgán o ústním jednání účastníky nejméně 
s pětidenním předstihem. Tuto povinnost nemá vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním 
jednání vzdal.“. Povinný subjekt konstatuje, že žádosti žadatele o zaslání kopie protokolu o ústním 
jednání  ze spisu vedeného pod sp. zn.: S-SMO/309078/19/MP není možné vyhovět, neboť 
požadovaná informace objektivně neexistuje, jelikož v dané věci ústní jednání nebylo nařízeno a ani 
se nekonalo, tj. neexistuje informace ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, která by mohla být žadateli 
poskytnuta. 

Části žádosti, jíž je požadována kopie ú ředního záznamu sepsaného policisty  ze spisu 
vedeného pod sp. zn.: S-SMO/309078/19/MP rovněž nelze vyhovět, neboť žádný dokument s tímto 
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označením se v předmětném spise nenachází, nebyl do něj vložen a ani jej nemá povinný subjekt 
k dispozici. 

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že 
žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu, v němž žádal zaslání kopie protokolu o ústním 
jednání a úředního záznamu sepsaného policisty podle § 15 odst. 1 pro jejich neexistenci ve smyslu                
§ 3 odst. 3 InfZ odmítl. 

 
 

 Poučení o opravném prost ředku:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ust. § 16 odst. 1 InfZ odvolání, a to ve lhůtě do 
15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím statutárního města Ostrava – Městské policie 
Ostrava.  
 
  
 
 
 
 

 

(elektronicky podepsáno) 
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Č. j.: SMO/142278/20/MP 
Sp. zn.: S-SMO/131877/19/MP  
Tel./Fax: 599 414 156  

E-mail: info@mpostrava.cz 
Datum: 19.3.2020 

 

 

 
 
 
 
 
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace  
 

 
 
 
 
 

Vážený pane, 
 
  

k Vaší žádosti podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a doručené Městské policii Ostrava jako povinnému 
subjektu dle ust. § 2 odst. 1 InfZ dne 5.3.2020, na jejímž základě žádáte „o zaslání kopie protokolu                     
o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného 
ve shora nadepsané věci“, tj. spisu sp. zn.: S-SMO/309078/19/MP, zasíláme předmětný spisový 
přehled aktuální ke dni vyhotovení tohoto sdělení.    
 

K části Vaší žádosti týkající se kopie protokolu o ústním jednání a úředního záznamu 
sepsaného policisty zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ze dne 20.3.2020, č.j.: 
SMO/142394/20/MP. 

 
    

S pozdravem 
 
 
 
 
 

(elektronicky podepsáno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  spisový přehled spisu sp. zn.: S-SMO/309078/19/MP k datu 19.3.2020 
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SPISOVÝ PŘEHLED 
Č. spisu: S-SMO/309078/19/MP 

 
 

Číslo 
listu 

Datum vložení Odesílatel   Obsah dokumentu           Poznámka 

1 21.5.2019 Návrh na obnovu řízení + doručenka 
SMO/309078/19//MP 

 
 
 

2 21.5.2019 vlastní 
 

Kopie příkazových bloků na pokuty na 
místě zaplacené č. B 0787695 ze dne 
18.9.2017 a č. B 0906199 ze dne 
10.3.2018 

 

3 23.5.2019 vlastní 
 

Postoupení trestního oznámení + 
doručenka   
SMO/313877/2019/MP 

Doručeno PČR dne 
24.5.2019 do DS 

4 23.5.2019 vlastní 
 
 

Sdělení k podání označenému jako 
návrh na obnovu řízení a vyrozumění 
SMO/309078/19//MP 

28.5.2019 
5 20.6.2019 Doplnění návrhu na obnovu řízení + 

přílohy (celkem 7) + doručenka 
SMO/368851/19//MP 

 
 
 

6 25.6.2019 vlastní 
 

Postoupení doplnění trestního 
oznámení + doručenka   
SMO/368851/19//MP 

Doručeno PČR dne 
25.6.2019 do DS 

7 25.6.2019 vlastní Sdělení k podání označenému jako 
doplnění návrhu na obnovu řízení a 
vyrozumění 
SMO/368851/19//MP 

8 27.6.2019  Žádost Ing. + příloha + 
doručenka 
SMO/380478/19//MP 

 

9 3.7.2019 vlastní Sdělení k podání Ing.
SMO/380478/19//MP 

Doručeno Ing. 
dne 3.7.2019 

do DS 
10 1.8.2019 PČR – Městské 

ředitelství policie 
Ostrava 

Vyrozumění MPO o šetření ve věci 
trestního oznámení + 
doručenka  
SMO/438179/19/MP 

KRPT-125959-
16/TČ-2019-070712 

11 9.8.2019 vlastní Výzva k doplnění podání + doručenka 
SMO/309078/19/MP 

Doručeno Ing. 
dne 

14.8.2019 do DS 
12 4.9.2019 vlastní Výzva k doplnění podání + doručenka 

SMO/309078/19/MP 
Doručeno 

do 
vlastních rukou dne 
9.9.2019 

13 30.9.2019 vlastní Usnesení o zastavení řízení dle § 66 
odst. 1 písm. c) SŘ + doručenka 
SMO/309078/19/MP 

Doručeno Ing. 
dne 

1.10.2019 do DS 
14 16.10.2019 Ing. Odvolání proti usnesení o zastavení 

řízení + doručenka 
SMO/582763/19/MP 

 

15 22.10.2019 vlastní Výzva k doplnění odvolání + 
doručenka 

Doručeno Ing. 
dne 
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SMO/582763/19/MP 24.10.2019 do DS 
16 31.10.2019 Ing. Plná moc zmocnitele zmocněnci ze dne 

16.10.2019 k zastupování ve věci č.j.: 
SMO/309078/19/MP 
SMO/609515/19/MP 

 

17 5.11.2019 vlastní Postoupení odvolání proti usnesení                 
a předání spisu KÚMSK 
SMO/591866/19/MP 

Doručeno dne 
5.11.2019 

18 14.1.2020 Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje, odbor 
dopravy a chytrého 
regionu 

Rozhodnutí o zrušení usnesení a 
vrácení věci k novému projednání (č.j.: 
MSK 162669/2019) + vrácení spisu 
SMO/024732/20/MP 

 

19 22.1.2020 vlastní Žádost o součinnost 
SMO/046947/20/MP 

Magistrát města 
Ostravy, odbor 
dopravněsprávních 
činností, úsek 
bodového hodnocení 
řidičů (interní 
elektronické 
vypravení) 

20 22.1.2020 vlastní Sdělení k podnětu k provedení 
přezkumného řízení – Ing.
SMO/046994/20/MP 

Doručeno Ing. 
dne 

23.1.2020 do DS 
21 30.1.2020 Magistrát města 

Ostravy, odbor 
dopravněsprávních 
činností, úsek 
bodového 
hodnocení řidičů 

Sdělení k žádosti o součinnost ze dne 
30.1.2020 + přílohy  
(č.j.: SMO/066916/20/DSČ
SMO/067202/20/MP  
+ protokol o provedení důkazu listinou 
ze dne 30.1.2020 

interní elektronické 
vypravení 

22 5.2.2020 vlastní Výzva k seznámení se se spisovým 
materiálem a podklady pro rozhodnutí 
SMO/074477/20/MP  

Doručeno Ing. 
 dne 7.2.2020 

do DS 
23 18.2.2020 vlastní Výpis z webové stránky MV ČR v sekci 

Neplatné doklady ze dne 18.2.2020 
k OP žadatele 

 

24 18.2.2020 vlastní Rozhodnutí o zamítnutí žádosti            
o obnovu řízení + doručenka 
SMO/098973/20/MP 

Doručeno Ing. 
dne 

19.2.2020 do DS 
25 5.3.2020  Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o obnovu řízení a žádost podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů + doručenka 
SMO/131877/20/MP 

 

26 9.3.2020 vlastní Usnesení o určení lhůty k doplnění 
odvolání + doručenka 
SMO/138285/20/MP 

Doručeno Ing. 
dne 

12.3.2020 do DS 
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KRAJSKY URAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy a chytrého regionu
28. října 117,70218 Ostrava

Čj.: MSK 50883/2020
se, zn.: DSH/10386/2020/Slo

084.3 SS N
Vyřizuje:
Telefon:

Fax:
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 28.4.2020

Toto rozhodn}Jtí nT/IO !!lJní moci
dne: fl..:q ~ :~a.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
dne: J.q.:. 'i..: ?-f!.!.:f2
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Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu (dále "krajský úřad"), v přenesené
působnosti na základě § 67 odst. 1 písmoa) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, § 89 odst. 1 zák. č, 500/2004 Sb.,
správní řád, a § 16 zák. č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím (dále "zákon o informacích"),
na základě odvolání
zastoupeného obecným zmocněncem Ing.

(dále "žadatel"), přezkoumal rozhodnutí Městské policie Ostrava (dále "městská policie") ze dne 19. 3.
2020, Čj. SMO/142394/20/MP, sp. zn. S-SMO/131877/19/MP, o částečném odmítnutí žádosti o informace
podle § 15 odst. 1 zákona o informacích, a rozhodl takto:

Podle § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Odůvodnění
Žadatel podal u městské policie dne 5. 3. 2020 odvolání proti. meritornímu rozhodnutí ve věci obnovy řízení
vedené pod sp. zn. S-SMO/309078/19/MP, součástí tohoto podání byla žádost o informace podle zákona
o ínřormacích, přičemž požadoval, aby mu ze spisu této spisové značky byly zaslány kopie protokolu o ústním
jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. ,.

Městská policie žádosti zčásti vyhověla a dne 19. 3. 2020 poskytla žadateli spisový přehled (tedy soupis
součástí spisu); ve zbytku pak žádost napadeným rozhodnutím odmítla s odůvodněním, že požadované listiny
nejsou součástí spisu.

Proti rozhodnutí podal žadatel včasné blanketní odvolání, které ani na výzvu městské policie nedoplnil
o odvolací důvody,

Krajský úřad přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, s právními
předpisy a dospěl k následujícím závěrům.

Krajský úřad ověřil, že spis městské policie sp. zn. S-SMO/309078/19/MP, o obnově řízení, neobsahuje ani
žádný úřední záznam sepsaný policisty ani žádný protokol o ústním jednání. Tyto listiny, které žadatel
požadoval zaslat ze spisu, mu tedy nemohly být poskytnuty, neboť se ve spise nenecházejí Proto městská
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policie zcela správně v souladu s § 15 odst. 1 zák. o informacích žádost žadatele v rozsahu těchto dvou listin
odmítla. Třetí požadovaná listina (soupis obsahu spisu) byla žadateli poskytnuta.

S ohledem na shora uvedené krajský úřad odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, neboť neshledal
důvod k jeho zrušení či změně.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 správního řádu).
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