Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 14/2013 ze dne 20. 3. 2013
Vyřízeno dne 4. 4. 2013 – žádost vyřídil Odbor majetkový.
Text odpovědi:
Dne 20.3.2013 obdržel Magistrát města Karviné žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žadatele……….., nar. …….., bytem …………………,
ze dne 16.3.2013, dle které žadatel žádal o poskytnutí a zpřístupnění:
1. dopisu ze dne 5.10.2010 od Coplan Projekt SM Karviná, jenž je citován v dopise od Coplan
Projekt k SM Karviná ze dne 31.01.2012 (druhý odstavec na první straně),
2. dopisu ze dne 13.03.2012 od SM Karviná ke Coplan Projekt, jenž je citován v dopise ze dne
4.5.2012 od Coplan Projekt k SM Karviná (nadpis dopisu),
3. dopisu ze dne 10.8.2012 od Coplan Projekt k SM Karviná, jenž je citován v dopise ze dne
19.1.2012 od SM Karviná k Coplan Projekt (třetí odstavec na druhé straně),
4. dopisu ze dne 10.4.2012 od SM Karviná k Coplan Projekt na základě žádosti ze dne 28.3.2012
spolu s žádostí ze dne 28.3.2012,
5. veškeré komunikace mezi Coplan Projekt s.r.o. a SM Karviná, popřípadě Magistrát města
Karviné a SM Karviná, popřípadě Magistrát města Karviné a Coplan projekt s.r.o.,
6. usnesení RMČ č. 2185 ze dne 4.12.2012 a č. 2230 ze dne 11.12.2012 s veškerými dokumenty
(důvodové zprávy, smlouvy, pracovní dokumenty, atd.),
7. usnesení RMČ č. 1997 ze dne 1.10.2012 s veškerými dokumenty (důvodové zprávy, smlouvy,
pracovní dokumenty, atd.).
Žádosti uvedené pod bodem 1 a 2 byly uvedeny v příloze č. 1 dopisu žadatele ze dne 16.3.2013,
žádosti uvedené pod bodem 3 a 4 byly uvedeny v příloze č. 2 dopisu žadatele ze dne 16.3.2013,
žádost uvedená pod bodem 5 byla uvedena v příloze č. 3 dopisu žadatele ze dne 16.3.2013, a žádosti
dle bodu 6 a 7 byly uvedeny v příloze č. 4 dopisu žadatele ze dne 16.3.2013. Magistrát města Karviné
tyto jednotlivé body uvedené v různých přílohách dopisu ze dne 16.3.2013 posoudil jako jedinou
žádost o poskytnutí informací, neboť dopis ze dne 16.3.2013 spolu s přílohami byl Magistrátu města
Karviné doručen společně v jedné obálce dne 20.3.2013.
Pojem „dokument“ žadatel specifikoval jako veškeré existující informace, např. spis, fotografie,
kresba, audio a video záznam, e-mail, smlouva, listina, projektová dokumentace, vizualizace, modely,
výběrové řízení, důvodové zprávy, stanoviska, rozpočty a kalkulace, posudky…atd. Dále žadatel
uvedl, že požaduje předání dokumentů v elektronické podobě na CD nosičích či DVD nosičích s
předávacím protokolem.
Žádost, respektive její jednotlivé části, byly Magistrátem města Karviné, vyřízeny takto:
I.

Část žádosti - bod 2, v níž žadatel žádal o zpřístupnění a poskytnutí dopisu ze dne
13.03.2012 od SM Karviná ke Coplan Projekt, a část bodu 5, v níž žadatel žádal o

zpřístupnění a poskytnutí veškeré komunikace mezi Coplan Projekt s.r.o. a SM Karviná do
dne zpřístupnění těchto informací rozhodnutím MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012;
byla vyřízena v souladu s ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a to rozhodnutím č. j. MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012,
které bylo potvrzeno Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj č. j. MSK 12583/2013, ze
dne 7.2.2013.
II.

Informace požadované v bodech 1, 3, 4, 6, 7 a pod bodem 5, pokud jde o zpřístupnění a
poskytnutí veškeré komunikace mezi Coplan Projekt s.r.o. a SM Karviná ode dne
zpřístupnění těchto informací rozhodnutím MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012, budou
žadateli zpřístupněny zasláním CD nosiče na adresu uvedenou v žádosti.

III. Ve vztahu k části žádosti v bodě 5, pokud jde o poskytnutí a zpřístupnění o veškeré
komunikace mezi Magistrátem města Karviné a statutárním městem Karviná, byla žadateli
zaslána dne 28.3.2013 výzva k upřesnění části žádosti v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když nebylo
zřejmé, jaká informace je požadována.
Odůvodnění rozhodnutí Magistrátu města Karviné:
Žadatel již v minulosti, a to v dopise ze dne 28.5.2012, který statutární město Karviná obdrželo dne
7.6.2012, žádal o poskytnutí „veškeré korespondence/komunikace mezi Vaším úřadem (žadatelem
myšleno statutární město Karviná) a společností COPLAN Projekt s.r.o.“. Informace požadované
žadatelem, tj. veškerá korespondence mezi statutárním městem Karviná a COPLAN Projekt s.r.o. byla
povinným subjektem, na základě této již dříve podané žádosti, vyhledána, nashromážděna a z listin,
které představovaly požadovanou informaci – korespondence/komunikace – byly pořízeny
fotokopie. Součástí takto vyhledané a nashromážděné korespondence je rovněž i dopis ze dne
13.03.2012 od SM Karviná ke Coplan Projekt, jenž je citován v dopise ze dne 4.5.2012 od Coplan
Projekt k SM Karviná.
Žadateli byla následně přípisem č. j. MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012 oznámena výše úhrady
za poskytnutí informací dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, tj. částka 3.825,- Kč a dále byl žadatel v tomto přípisu vyrozuměn o způsobu
zpřístupnění požadovaných informací, tj. zaslání pořízených kopií. Výše úhrady byla následně k
podané stížnosti žadatele Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj potvrzena, a to rozhodnutím
ze dne 7.2.2013,č. j. MSK 12583/2013. V této části žádosti (bod 2 a část bodu 5) se tedy jedná o
informace, o jejichž poskytnutí již bylo povinným orgánem rozhodnuto, a to tak, jak zde bylo
uvedeno, tj. že poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Bude-li úhrada,
jejíž výše byla nadřízeným orgánem (Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj) potvrzena, budou
žadateli informace poskytnuty, pokud však žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované
úhrady, s tím, že tato lhůta neběží po dobu vyřizování stížnosti, úhradu nákladů nezaplatí, povinný
subjekt žádost odloží.
Žadatel tedy nemůže opětovně žádat o tytéž informace, o jejichž vyřízení bylo již povinným
subjektem rozhodnuto a jeho rozhodnutí bylo jeho nadřízeným orgánem potvrzeno, neboť by se
jednalo o obcházení právní úpravy dle ust. § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pro úplnost dále povinný subjekt uvádí, že po datu 11.12.2012 disponuje Magistrát města Karviné
těmito dokumenty, které by zachycovaly korespondenci nebo komunikaci mezi statutárním městem
Karviná a COPLAN Projekt s.r.o., a tyto dokumenty povinný subjekt žadateli zpřístupnil:
Dokument:

Datum:

Adresát:

Počet listů

Dodatek č. 4 – Smlouvy o dílo a na výkon autorského dozoru 17.10.2012

MMK

1

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a na výkon autorského dozoru 26.10.2012

COP

1

Předávací protokol

3.12.2012

MMK

1

Smlouva o dílo

7.12.2012

MMK

1

19.12.2012

COP

1

11.1.2013

MMK

1

18.12.2012

MMK

1

FA č. 1303004

18.1.2013

MMK

1

FA č. 1303016

18.2.2013

MMK

1

Smlouva o dílo č. MMK/SML/1927/2012
Rozpočty potvrzené statutárním zástupcem
FA č. 120200001

Pokud jde dále o požadavek na veškerou komunikaci mezi Magistrátem města Karviné a statutárním
městem Karviná, pak v této části žádosti byla žadateli zaslána výzva k upřesnění žádosti. Žadatel
doposud dle této výzvy svou žádost v této části neupřesnil. Upřesní-li žadatel tuto část žádosti do 30
dnů ode dne doručení výzvy, bude povinný subjekt dále postupovat podle obsahu upřesnění a v
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neupřesní-li však žadatel
žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
Ve vztahu k žádosti žadatele pod bodem 4 dále povinný subjekt uvádí, že žádost ze dne 28.3.2012
neexistuje, pokud byl zaslán dopis ze dne 10.4.2012 reagující na žádost ze dne 28.3.2012, pak jeho
odesílatel identifikoval žádost dnem 28.3.2012, který však nepředstavuje den vyhotovení žádosti, ale
den jejího doručení. Žádost byla vyhotovena dne 13.3.2013 a dne 28.3.2012 doručena. Žádost ze dne
13.3.2013 je zahrnuta ve vyhledaných a nashromážděných dokumentech, o jejíchž poskytnutí již bylo
rozhodnuto.
POUČENÍ:
Poskytnutí části informace (bod 2, v níž žadatel žádal o zpřístupnění a poskytnutí dopisu ze dne
13.03.2012 od SM Karviná ke Coplan Projekt, a část bodu 5, v níž žadatel žádal o zpřístupnění a
poskytnutí veškeré komunikace mezi Coplan Projekt s.r.o. a SM Karviná do dne zpřístupnění těchto
informací rozhodnutím MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012) je vázáno zaplacením požadované
úhrady vyčíslené rozhodnutím povinného subjektu č. j. MMK/161085/2012 ze dne 11.12.2012, které
bylo potvrzeno Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj č. j. MSK 12583/2013, ze dne 7.2.2013.
Jestliže nebude úhrada nákladů do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, s tím, že po dobu
vyřizování stížnosti tato lhůta přestala běžet, provedena, bude žádost o poskytnutí informací
odložena dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Příloha:
-

CD obsahující poskytnuté informace

