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POSKYTNUTÍ KOPIE ZE SPISOVÉHO MATERIÁLU
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán (dále jen "správní orgán") obdržel
dne 06.02.2018 Vaši žádost sp. zn. 16598/2018 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o zaslání kompletní kopie
spisového materiálu vedeného správním orgánem pod č.j. MML151308/17/4938/OD/MOR.
Správní orgán ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil Vaše podání podle svého skutečného obsahu, bez
ohledu na to, jak je označeno a dospěl k závěru, že se jedná o žádost ve smyslu ustanovení § 38
správního řádu. Správní orgán vychází jak ze skutečnosti, že se Vaše žádost týká probíhajícího správního
řízení, tak i z Vámi zmiňovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.1.2014 pod č.j. 5A
158/2001-100: „Ačkoli (jak je to obvyklé) správní řád má povahu obecného právního předpisu ve vztahu
ke zvláštním předpisům upravujícím správní řízení, pokud se týká § 23 správního řádu je ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 Sb. naopak ustanovením zvláštním. V případech na které se vztahuje § 23
správního řádu nelze tedy aplikovat zákon č. 106/1999 Sb.“ Uvedený rozsudek pojednává o předchozím
správním řádu, tj. zákonu č. 71/1967 Sb. Vzhledem k tomu, že ustanovení o nahlížení do spisu obsažené
v platném správním řádu je v zásadních otázkách koncipováno stejně jako přechozí právní úprava, lze
tento judikát vztáhnout i na § 38 správního řádu, resp. na vztah tohoto ustanovení k zákonu č. 106/1999
Sb.
Správní orgán má za to, že jste účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) správního
řádu a proto Vám svědčí právo nahlížet spisu, s čímž je spojeno i právo činit si výpisy a právo na to,
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1, 4 správního řádu). Uplatňování
práva podle § 38 odst. 4 správního řádu není zpoplatněno.
Na základě shora uvedených skutečností správní orgán Vaší žádosti v y h o v u j e a v souladu
s ustanovením § 38 odst. 4 správního řádu pořídil kopii spisového materiálu, kterou v příloze zasílá.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy
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