Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 711

Vaše značka:

Naše značka:
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Vyřizuje:
Ing. Milan Hejkrlík
tel.: 271 071 761

V Praze dne
19. 03. 2020

Městská část Praha 20, úřad městské části, odbor živnostenský a občanskosprávní (dále též
„správní orgán“) posoudila žádost
ze dne 05. 03. 2020 vedenou
pod číslem jednacím MCP20 005759/2020/OZOSA/Hejk (dále též „žádost o informace“), a podle
ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „InfZ“) ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 téhož zákona
a ustanoveními § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „správní řád“) rozhodla takto:
Žádost o informace výše uvedené žadatelky se odmítá.
Odůvodnění:
Správní orgán jako povinný subjekt dle InfZ obdržel žádost o informaci výše uvedené žadatelky.
Žadatelka požadovala s odkazem na InfZ „zpřístupnění následujících informací týkajících se
správních řízení:
1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1. 1. 2006 do 29.2.2015?
2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení
přestupků zahájených v období od 1. 1. 2006 do 29.2.2015?
3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období
od 1. 1. 2006 do 29.2.2015 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení
vedeno?
4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období
od 1. 1. 2006 do 29.2.2015 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení
vedeno?
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5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období
od 1. 1. 2006 do 29.2.2015 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?
6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období
od 1. 1. 2006 do 29.2.2015 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?“
Vnitřní organizační předpis Úřadu městské části Praha 20 – spisový a skartační řád stanoví
skartační lhůtu pro přestupky a správní delikty v rozsahu 5 let. Správní orgán proto disponuje
informacemi o přestupkových řízení pouze za období 1. 1. 2013 až doposud. Žadatelka
požadovala zpřístupnění všech požadovaných informací za období 1. 1. 2006 až do 29. 2. 2015,
tedy za období, které přesahuje období, ve kterém správní orgán uchovává informace
o přestupkových řízení. Údaje o přestupcích za období 1. 1. 2006 až 31. 12. 2012 již byly
skartovány. Z povahy věci tedy vyplývá, že není možné poskytnout informace za žadatelkou
požadované období, neboť takové informace již neexistují, správní orgán jimi nedisponuje a ani
nemá povinnost jimi disponovat. Judikatura uvádí (viz např. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 23. září 2010, čj. 4 As 23/2010-61), že „žádosti, v nichž se žadatelé domáhají
poskytnutí informací, které neexistují, domáhají žádostmi vytvoření nové informace, sdělení
budoucího rozhodnutí či sdělení názoru povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4
zákona o svobodném přístupu k informacím, v takovém případě musí být požadavku nevyhověno
a vyřízen vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 tohoto zákona“. Z tohoto důvodu
správní orgán o vyřízení žádosti rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 správního řádu, podat do 15
dnů od jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Městské části Praha 20,
úřadu městské části, odboru živnostenského a občanskospráních agend, Jívanská 647/10,
193 21 Praha 9 – Horní Počernice.

podepsáno elektronicky
Ing. Milan Hejkrlík
vedoucí odboru živnostenského
a občanskosprávních agend
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