
(dále jen „žadatel") 

Magistrát — Statutární město Ostrava 

Živnostenský úřad 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ) 

[1] Vážení, žadatel žádá o poskytnutí informací, dle InfZ, a to: 

a) jak bylo naloženo s podáním žadatele, které je či bylo evidováno pod sp. zn. S-

SMO/051787/23/ŽÚ? 

b) Jak bylo ve věci rozhodnuto? 

c) Žádám o poskytnutí rozhodnutí v dané věci — pokud již bylo vydáno. 

d) Dále žádám o poskytnutí úředního záznamu, protokolu či obdobného dokumentu z kontroly či 

místního šetření. 

e) Dále žádám o poskytnutí spisového přehledu daného řízení 

[2] Požadované prosím pošlete do mé datové schránky. 

Dne 3. března 2023 
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Magistrát města Ostravy 

Živnostenský úřad 

702 00 OSTRAVA, Prokešovo náměstí 1803/8 

Č. J.: SMO/161683/23/ŽÚ/
Sp. značka: S-SMO/149527/23/ŽÚ 

Vyřizuje: 
Telefon: 

Sdělení o poskytnutí informace 

Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad, obdržel dne 3. března 2023 Vaši žádost o poskytnutí 

informace podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "InfZ"). 

Žádáte o: 

a) informaci, jak bylo naloženo s podáním, které je evidováno pod sp. zn. S-SMO/051787/23/ŽÚ. 

b) informaci, jak bylo ve věci rozhodnuto. 

c) poskytnutí rozhodnutí v dané věci, pokud již bylo vydáno. 

d) poskytnutí úředního záznamu, protokolu či obdobného dokumentu z kontroly či místního šetření. 

e) poskytnutí spisového přehledu daného řízení. 

K Vaší žádosti Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 

odst. 1 InfZ, poskytuje ve smyslu InfZ následující informace: 

Ad a) 

Podnět je evidován pod č.j. SMO/051787/23/ŽÚ/  a založen ve spise pod uvedenou značkou 

S-SMO/051787/23/ŽÚ. O skutečnostech, které jste uváděl v podnětu ze dne 25.1.2023, byl dne 3.2.2023 

informován Krajský soud v Ostravě, který je rejstříkovým soudem právnické osoby Lenka & Michal rodinné 

s.r.o., IČO:  (dále jen "podnikatel"), dopisem č.j. SMO/076758/23/ŽÚ/ . Přílohou této písemnosti 

byly také veškeré doklady, které jste živnostenskému úřadu zaslal. 

Ad b) 

Dopisem ze dne 3.2.2023, který Vám byl téhož dne doručen, jste byl informován, že správní orgán 

může rušit živnostenská oprávnění pouze z důvodů taxativně uvedených v § 58 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad provedl 

veškerá zjištění a šetření v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona, aby mohl zahájit řízení 

ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona. 
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Ad c) 

Rozhodnutí ve věci zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona 

nebylo vydáno, jelikož podnikateli zatím nebylo doručeno oznámení o zahájení řízení v dané věci a správní 

řízení tudíž nebylo zahájeno. 

Ad d) 

Živnostenský úřad neprováděl u podnikatele kontrolu ani místní šetření. Bezodkladně byly činěny kroky 

opravňující zahájení řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského 

zákona. Dne 9.2.2023 byl podnikatel v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 živnostenského zákona požádán, 

aby živnostenského úřadu prokázal právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky 

sídlo. Písemnost č.j. SMO/091511/23/ŽÚ/  (viz příloha č.l) byla podnikateli doručena 20.2.2023. 

Ad e) 

V příloze zasíláme obsah spisu sp. zn. S-SMO/051787/23/ŽÚ ke dni 7.3.2023 - viz příloha č. 2. 

Informace Vám v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytujeme bezplatně. 

S pozdravem 

V Ostravě dne 08.03.2023 

podepsáno elektronicky 

Příloha: 

Příloha č. 1 - Žádost o doložení dokladů č.j. SMO/09151 l/23/ŽÚ/  - 1 list 

Příloha Č. 2- Obsah spisu sp. zn. S-SMO/051787/23/ŽÚ ke dni 7.3.2023 

Počet listů dokumentu: I 

Počet příloh: 2, počet listů příloh: 2 
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