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Žádost ze dne 26. 6. 2017 (2x) a 30.6.2017  – č.j.  OSA/P-797/13-D/190,193,196

Věc:  Žádost o poskytnutí informace

Podáními ze dne 23. 9. 2015 a ze dne 13. 12. 2015 jsem požádal Magistrát města Pardubic, Pernštýnské 
náměstí 1, 530 21 Pardubice (dále „povinný subjekt“) na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, o poskytnutí informace, specifikováno poskytnout veškeré dokumenty vztahující 
se k řízení vedenému pod č. j. OSA/P-797/13, pokud se týkají mojí osoby, nebo obsahují informace o mé 
osobě.

Povinný subjekt měl v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, poskytnout informace nebo rozhodnou o odmítnutí žádosti ve lhůtě 15 dnů. 
Povinný subjekt tak neučinil, ani nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, ani jinak nereagoval.

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice (dále „správní orgán“), dosud 
nereagoval ani na podání ze dne 13. 10. 2015.

Žádá se poskytnout informaci o stavu vyřizování předchozích podání povinným subjektem a správním 
orgánem 23. 9. 2015, ze dne 13. 10. 2015 a ze dne 13. 12. 2015. Byla-li podání vyřízena bez toho, aby bylo 
podateli jakkoliv reagováno, žádá se o poskytnutí písemnosti osvědčující správní akt, kterým se tak stalo.

Za pochopení a spolupráci děkuji.

Odpověď 

K Vašim 3 identickým žádostem o poskytnutí informace z 26.6.2017 a 30.6.2017 uvádím následující:

Žádost o informace ze dne 23.9.2015 a 13.12.2015 byla vyřízna poskytnutím kompletní kopie spisu 
OSA/P-797/13-D. Vzhledem k rozsahu a povaze materiálu (kromě listin též 2 ks CD) nebylo možné 
použít datovou schránku a informace byla zaslána 16.12.2015 prostřednictvím České pošty - viz příloha. 
Prodlení v poskytnutí informace bylo způsobeno skutečností, že do té doby byl spis v držení krajského 
úřadu, nikoliv povinného subjektu a nebylo tudíž možné informaci poskytnout dříve.

Všechna 4 podání ze dne 13.10.2015 byla vyřízena sdělením vedoucího odboru správních agend ze dne 
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9.11.2015 č.j. MmP 67427/2015 - viz příloha.

Vaše podání uvedená v žádostech o informace ze dne 26.6.2017 a 30.6.2017 jsou tedy již od roku 2015 
vyřízena a předmětný spis byl již uložen v archivu.

Nad rámec poskytnutí informace uvádím, že předmětná věc je již několik let v právní moci, Oddělení 
přestupků Magistrátu města Pardubic s vámi žádné správní řízení nevede a jakákoliv další korespondence z 
vaší strany týkající se spisu OSA/P-797/13-D bude toliko zakládána do spisu, aniž by na ni bylo jakkoliv  
reagováno a to pro zjevnou bezpředmětnost a neúčelnost (k tomu viz závěr poradního sboru ministra 
vnitra ke správnímu řádu č. 120 z 5.10.2012, dostupný na www.mvcr.cz, který je plně aplikovatelný na vaše 
opakovaně činěná podání).  Máte k dispozici kompletní spisový materiál, není vedeno žádné správní řízení 
a tudíž není jakýkoli důvod reagovat na vaše podání, která jsou zjevně šikanozní, neboť jiný racionální účel 
z nich vysledovat nelze.

Mgr. Leoš Staněk
vedoucí oddělení přestupků 


