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Sdělení k žádosti
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor
SR KÚOK) obdržel dne 1. 6. 2022 Vaši žádost o zaslání kompletního přehledu všech
písemných dokumentů správního spisu sp.zn. KÚOK/41667/2019/OSR/7515, včetně
dokumentu ze dne 29. 9. 2020 a citovaného dokumentu Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územního pracoviště Šumperk.
Odbor SR KÚOK Vám k tomuto požadavku sděluje, že nahlížení do spisu je upraveno
ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podle tohoto ustanovení mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán
umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod. S právem
nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán
pořídil kopie spisu nebo jeho části (ust. § 38 odst. 4 správního řádu). Podle uvedeného
tedy institut nahlížení do spisu, resp. seznámení se se spisem, neobsahuje povinnost
správního orgánu zasílat účastníkům řízení podklady obsažené ve správním spisu.
Tuto povinnost správnímu orgánu nestanovuje ani jiný právní předpis.
Jak dále z výše citovaného ustanovení vychází, právo nahlížet do spisu mají v souladu
s ust. § 38 odst. 1 správního řádu, pouze účastníci řízení a jejich zástupci, přičemž
jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do správního spisu, prokáží-li právní
zájem nebo jiný vážný důvod.
V řízení vedeném pod sp.zn. KÚOK/41667/2019/OSR/7515 Vám nepřísluší postavení
účastníka řízení, nebyla předložena plná moc k zastupování účastníka řízení a ani jste
neprokázal jiný právní zájem. Odbor SR KÚOK na základě uvedeného nemohl Vaší
žádosti o zaslání přehledu dokumentů spisu vyhovět.

Otisk razítka.
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