
Územní inspektorát Ostrava

Peterkova 132
708 00 Ostrava

Číslo jednací: 499/2021/DI-1
Datum: 10. 11. 2021
Odpověď na č. j.: 

Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
Telefon: +420 736 521 000
E-mail: martin.drapal@dicr.cz

Rozhodnutí

Drážní inspekce jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu  k  informacím,  v  platném  znění  (dále  jen  zákon 
č. 106/1999 Sb.),  rozhodl  v  souladu  s  ustanovením  §  15  odst.  1  zákona 
č. 106/1999 Sb. o žádosti pana Mxxxxxx Zxxxxxxx, narozeného dne XX. XX. 19XX, 
bytem Čxxxxxxxxx, 628 00 Brno (dále jen žadatel), ze dne 3. 11. 2021, o poskytnutí  
informace takto: 

žádost žadatele o poskytnutí informace se částečně odmítá. 

Odůvodnění

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. informace, které získal 
povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové 
nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle 
kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před 
zveřejněním  nebo  zneužitím,  se  neposkytují.  Povinný  subjekt  poskytne  pouze  ty 
informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Právním předpisem jímž 
se  Drážní  inspekce  při  výkonu  státního  dozoru  mimo  jiné  řídila  byl  zákon 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění účinném v době předmětného státního 
dozoru. Tento zákon výslovně v ustanovení § 12 odst. 2 písm. f) ukládá povinnost 
zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  kterých se  kontrolní  pracovníci 
dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. 

Z  výše  uvedených  důvodů  Vám  proto  nemůže  být  zaslána  kopie  zprávy 
z kontroly lanové dráhy na Ještěd. 

S  ohledem  na  výše  citované  ustanovení  zákona  č.  106/1999  Sb.  bylo 
rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Poučení:
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  odvolání  podle  §  16  odst.  1  zákona 

č. 106/1999 Sb. prostřednictvím Drážní inspekce k nadřízenému orgánu, kterým je 
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v daném  případě  generální  inspektor  Drážní  inspekce,  a  to  do  15  dnů  od  jeho 
oznámení. Lhůta pro podání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení  rozhodnutí,  nejpozději  však  po  uplynutí  desátého  dne,  kdy  bylo 
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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Ing. Petr Maikranz
ředitel Územního inspektorátu Ostrava


