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ROZHODNUTÍ 
 
Odbor kanceláře tajemníka Městského úřadu Litvínov, jako povinný subjekt podle  
§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů,  
 

rozhodl takto: 
 

žádosti společnosti Oživení, o.s., IČ: 67365353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00  Praha 2 
(dále jen „žadatel“), o poskytnutí informace týkající se poskytnutí:  
a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocné), popřípadě i rozhodnutí 
nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno) a dále informaci, zda, popřípadě kdy byla 
zaplacena uložená pokuta  
b) v případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti o informace, 
žádáme o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úřední záznam o 
odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. 
Výslovně žádáme informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle 
přestupkového zákona, kde zpravidla žádné důvody uvedeny nejsou 
 

se částečně nevyhovuje a informace se neposkytne částečně v bodě a). 
 
 

Odůvodnění: 
 

Žadatel svou žádostí v části a) požaduje poskytnutí kopie konečného rozhodnutí o přestupku 
(i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno), a 
dále informaci, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta.  
 
Žádaná informace v bodě a) v části poskytnutí kopie konečného rozhodnutí o přestupku  
(i nepravomocného), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno) 
nepatří mezi informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování informací o konkrétním 
přestupkovém řízení řeší ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, který upravuje právo nahlížení do spisu apod. Uvedené ustanovení 
obsahuje úpravu, která se týká poskytování informací a je zvláštním právním předpisem ve 
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smyslu § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt by 
poskytnutím konkrétní informace o výši pokuty a konkrétním výsledku přestupkového řízení 
porušil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  
 
Z tohoto důvodu není žadateli informace poskytnuta. 
 
Žádaná informace v bodě a) v části zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta, byla 
poskytnuta dne 17.01.2013.  
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje, prostřednictvím zdejšího městského úřadu. 
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