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

Žádost č. 17/2019 ze dne 10.4.2019
audiozáznamy ze zasedání ZM města Karviná

Vyřizoval: oddělení Kanceláře primátora

TEXT ODPOVĚDI
Vážený pane,
ve shora uvedené věci Vám sděluji, že Vámi požadované informace tj. audiozáznamy ze
zasedání ZM Karviné Vám nemohou být zpřístupněny prostřednictvím služby
https://cloud.karvina.cz, neboť se jedná o interní úložiště MMK bez možnosti přístupu občanů.
Audiozáznamy Vám poskytneme prostřednictvím veřejných cloudových služeb (jako např.
uschovna.cz) v zašifrované podobě se zasláním hesla pro dešifrování do Vaší datové
schránky.
Dále bylo v dané věci vydáno:
Rozhodnutí
Statutární město Karviná, oddělení Kancelář primátora (dále také jako „Město“ nebo „povinný
subjekt“), obdrželo dne 10.04.2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), která
se týkala zpřístupnění audiozáznamů ze zasedání Zastupitelstva města Karviné (dále jen
zasedání ZM) z:
- 05.11.2018,
- 10.12.2018,
- 28.01.2019,
- 18.03.2019.
Povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ, rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ
o žádosti o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 10.04.2019, v části týkající se audiozáznamu
ze zasedání ZM ze dne 05.11.2018
t a k t o:
Žádost žadatele ze dne 10.04.2019 o poskytnutí informací formou zpřístupnění audiozáznamu
ze zasedání ZM ze dne 05.11.2018 se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:
I.
Magistrát obdržel dne 10.04.2019 žádost žadatele podle InfZ, o poskytnutí informací, a to
zpřístupnění audiozáznamů ze zasedání ZM z:
- 05.11.2018,
-10.12.2018,
- 28.01.2019,
- 18.03.2019.

II.
K části žádosti týkající se audiozáznamu ze zasedání ZM ze dne 05.11.2018 povinný subjekt
uvádí, že uvedenými informacemi nedisponuje. Nejvyšší správní soud judikoval rozsudkem čj.
2 As 71/2007-56 ze dne 02.04.2008 že, cituji: „Poskytnutí informace lze totiž odmítnout nejen
z důvodů právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7 – 11 zákona o svobodném přístupu
k informacím, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů
vyjmenovány nejsou. Typickým faktickým důvodem neposkytnutí informace přitom bude právě
situace, kdy povinný subjekt požadovanou informaci nemá“. Z výše uvedeného vyplývá, že v
případě neexistence informace vydává povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí informace jako
v tomto případě.
Povinný subjekt uvádí, že audiozáznam ze zasedání ZM ze dne 05.11.2018 nemá, neboť byl
v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Karviné po ověření zápisu zlikvidován.
Rovněž ostatní záznamy byly v souladu s jednacím řádem vymazány, jsou však uchovány ve
spisové službě povinného subjektu jako přílohy dokumentů, jimiž byly vyřízeny dřívější žádosti
o jejich poskytnutí, proto mohl v této části povinný subjekt žádosti vyhovět.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení
odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím statutárního města
Karviné, Magistrátu města Karviné. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po
dni doručení tohoto rozhodnutí.

