Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 19/2018 ze dne 15. 10. 2018
informace ohledně:
1. Název a číslo vnitřního aktu řízení, který v podmínkách Magistrátu města Karviné
upravuje způsob a formu doručování fyzickým osobám ve správním řízení, pokud
existuje.
2. Podle jakých kritérii je rozlišováno ve vedeném správním řízení o způsobu a formě
doručování – tedy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným
způsobem - obecní policií.
3. Které oprávněné osoby odboru stavebního a životního prostředí disponují
rozhodovacím právem o způsobu a formě doručení písemností.
4. Počtu správních spisů, ve kterých, bylo v roce 2018 doručováno z odboru stavebního a
životního prostředí prostřednictvím obecní policie.
5. Počtu písemností, které byly v roce 2018 doručovány z odboru stavební a životního
prostředí prostřednictvím obecní policie.
6. Sdělení konkrétního důvodu proč v daném případě byla manželům Kalužovým
doručována písemnost orgány Městské policie Karviná.
7. Kterým ostatním účastníkům řízení z předmětného řízení byly doručovány písemnosti
Vyřizoval: Odbor stavební a životního prostředí
TEXT ODPOVĚDI
K bodu č. 1
Neexistuje žádný vnitřní předpis Magistrátu města Karviné, který by určoval způsob a formu
doručování fyzickým osobám ve správních řízeních.
K bodu č. 2 a 3
Doručování písemností se řídí ve správním řízení zejména ustanoveními § 19 až 26 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a pokud stavební zákon určuje jiný způsob
doručování, řídí se stavebním zákonem.
V ustanovení § 19 odst. 1 správního řádu je uvedeno, že písemnost doručuje správní orgán,
který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky.
Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených
případech může písemnost doručit prostřednictvím obecního úřadu, jemu naroveň
postaveného správního orgánu nebo prostřednictvím policejního orgánu příslušného podle
místa určení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím
obecní policie.
V ustanovení § 19 odst. 5 správního řádu je uvedeno, že do vlastních rukou adresáta se
doručují písemnosti podle § 59, § 72 odst. 1, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a
jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřední osoba.

O způsobu doručování písemností rozhoduje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 správního
řádu oprávněná úřední osoba určená ve věci rozhodnout, neboť provádí veškeré úkony v řízení
K bodu č. 6
Písemnost Vám byla doručena prostřednictvím městské policie z toho důvodu, že zákon tuto
možnost umožnuje a správní orgán, potažmo oprávněná úřední osoba, rozhodla o doručení
písemnosti, proto, že při doručování oznámení zahájení stavebního řízení došlo k prodlevě při
doručování prostřednictvím České pošty. Pouze ve Vašem případě došlo k nedodržení procesní
lhůty pro podání námitek v řízení, neboť tato skončila později než datum určený pro možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu. Správní orgán zvolil při
doručování nejrychlejší způsob doručení písemnosti, kterou umožnuje správní řád ve správním
řízení, v souladu se základními pravidly zakotvenými ve správním řádu, tj. se zásadou
hospodárnosti (ustanovení § 6 správního řádu). Žádný právní předpis neurčuje, že správní
orgán musí odůvodňovat zvolenou formu doručení, musí však postupovat v souladu s právními
předpisy, v daném případě tak jak je již výše uvedeno.
K bodu č. 7
Informace o způsobu doručování ostatním účastníkům řízení jste mohli získat nahlédnutím do
spisové dokumentace předmětného řízení, neboť Vám toto právo dává ustanovení § 38
správního řádu. I přesto Vám sdělujeme, že v předmětném řízení nebyly jiným účastníkům
doručeny písemnosti městskou policii, neboť nebyl dán důvod pro jejich opětovné doručení.
Zákonem stanovená procesní lhůta 10 dnů pro podání námitek před dny určenými pro
seznámení s podklady byla dodržena.
K bodu č. 4 a 5
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací

