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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 4.4.2022 byla na Magistrát města Chomutova doručena žádost 
 o poskytnutí informace: 

 
Žádám správní orgán, ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, 
úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve shora nadepsané 
věci, a to do datové schránky, a neumožní-li tak povaha dokumentu nebo technické možnosti 
správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu. 
 
K Vaší žádosti o informace Vám povinný subjekt poskytuje aktuální obsah spisu ke dni 12.4.2022. 
 
Současně  
 
vydává Magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, toto 
 

ROZHODNUTÍ 
 
kterým se žádost  o poskytnutí úředního záznamu sepsaného policisty a 
protokolu o ústním jednání 
 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odůvodnění: 

 
Dne 4.4.2022 byla na Magistrát města Chomutova doručená žádost o 
poskytnutí informace, kterou žádá mimo jiné poskytnutí úředního záznamu sepsaného policisty a 
protokolu o ústním jednání. 



Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

Žadatel si dne 13.9.2021 ve stejné věci podal obsahově totožnou žádost o poskytnutí informace, na 

kterou mu byl poskytnut k tomu dni aktuální obsah spisu a protokol o ústním jednání. Úřední 

záznam sepsaný policisty nebyl na žádost poskytnut, protože žádný takový záznam není součástí 

spisu. Tuto skutečnost věděl žadatel již dříve, když byl dne 22.7.2021 nahlížet do spisu, o čemž byl 

ve spisu vyhotoven záznam.  

 

Protokol o ústním jednání byl žadateli poskytnut na jeho žádost ze dne 13.9.2021. Ve věci se žádné 

další ústní jednání nekonalo a povinný subjekt tedy nemá žádný další protokol o ústním jednání, 

který by mohl poskytnout vyjma toho, který již v minulosti poskytl. Žadatel rovněž obdržel do své 

datové schránky nové podklady pro vydání rozhodnutí a je mu tedy zřejmé, že ve spise není žádné 

nový protokol o ústním jednání, když je se všemi podklady seznámen.  

 
Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova 

nedisponuje, nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, je zřejmé, že povinný subjekt nemůže žadateli vyhovět a takovou informaci 

poskytnout. Poskytovat opětovně informace, které již povinný subjekt jednou na obsahově 

totožnou žádost stejnému žadateli v minulosti poskytl není povinností povinného subjektu. Z 

ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen 

z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 

odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


