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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rosice, odbor dopravy jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“), r o z h o d l ve věci žádosti
ze dne 25. 01. 2021 o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím, týkající se poskytnutí 10ti posledních fotografií z rychloměru,
pořízených rychloměrem Ramer 10C, které byly zdejšímu úřadu postoupeny za účelem
projednání přestupku, spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, v souladu
s ustanoveními § 2 odst. 3 a § 15 odst. 1 informačního zákona t a k t o :
Žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona se odmítá.
Odůvodnění
Městský úřad Rosice, odbor dopravy obdržel dne 25. 01. 2021 žádost o informace od
Předmětem žádosti bylo poskytnutí
10ti posledních fotografií z rychloměru, pořízených rychloměrem Ramer 10C, které byly
zdejšímu úřadu postoupeny za účelem projednání přestupku, spočívajícího v překročení
nejvyšší dovolené rychlosti, přičemž nebylo specifikováno výrobní číslo měřiče, upřesněný
časový údaj a místo umístění rychloměru, neboť správnímu orgánu Městského úřadu Rosice
jsou známé obstrukční praktiky pana
který brojí do různých
správních řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o důkazní materiál, který je součástí
konkrétního správního spisu se dle judikatury Nejvyššího správního soudu jedná o právo
nahlížení do spisu ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V této věci jde o realizaci procesního práva
účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu. Proto má přednost aplikace § 38 správního
řádu před informačním zákonem.
Není rozhodující, že je podání nazváno jako žádost o informace a touto informací má být
část spisové dokumentace, protože dle ustanovení § 37 správního řádu se podání posuzuje
podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to jak je označeno. V případě žádosti o
poskytnutí „pouze“ části spisu svědčí účastníku řízení (nebo jeho zástupci) stále stejná
speciální úprava (správní řád – nahlížení do spisu) k získání této informace, jako za situace,
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Dle judikatury Nejvyššího správního soudu, nahlížení účastníka řízení do spisu podle
ustanovení § 38 správního řádu, je natolik komplexně upraveným specifickým postupem
poskytování informací, že je nutno jej aplikovat právě v případě, požaduje-li žadatel
kompletní správní spis (srov. např. rozsudky NSS č.j. 2 As 38/2007-78, 1 As 51/2009-106 a
7 Ans 18/2012-23).
Účastník řízení má právo nahlédnout do spisu kdykoliv v úředních hodinách na pracovišti
Městského úřadu Rosice, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 1, 665 01 ROSICE.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu do 15
dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, a
to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, Odboru
dopravy prostřednictvím Městského úřadu Rosice, Odboru dopravy, Žerotínovo náměstí 1,
665 01 ROSICE. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení
rozhodnutí.
Účastníka řízení upozorňujeme, že pokud mu nebyla tato písemnost doručena poštovním
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale uložena v provozovně provozovatele poštovních
služeb a nebyla vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí,
považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této 10 denní lhůty (§ 23 odst. 1 a § 24
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 3

vedoucí odboru dopravy

-2-

Sp. Zn.: MR-S 3146/21–ODO PRZ/2

Počet listů:
Obdrží:

strana - 3 - (celkem 3)

1

-3-

Č. j.: MR-C 3666/21–ODO

