Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Sp. zn.: MUD 411/2019 ODSVV/JL-2
Čj.: PDMUD 4275/2019
Váš dopis zn. ZI_MUD 600_30112/2018_013
Ze dne: 29.01.2019
Vyřizuje: Jana Luňáčková
Tel.:
494 629 517
E-mail: j.lunackova@mestodobruska.cz
Počet listů/počet příloh: 1/1
Počet listů příloh: 3
Datum vyhotovení: 12.02.2019

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Vážený pane,
dne 29.01.2019 jsme elektronickým podáním obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Otázka 1. Jak sama Jana Luňáčková, v odmítnutí umožnění nahlédnout do spisu, byl jsem
účastníkem v obou spisech, které předala Policie ČR Městskému úřadu Dobruška k vyřízení
událost ze dne 29. 11. 2017. V případě KRPH-I09306/PŘ-2017-050710 jsem veden jako
osoba podezřelá a v případě KRPH-9684IPŘ-2018-050710 jako oznamovatel. Paragraf 38 se
zmiňuje pouze o účastníkovi, nikoliv o účastníkovi řízené. Na základě jakého právního
předpisu (vyhláška, zákon, paragraf, popř. odstavec, popř. písmeno) mi bylo odmítnuto
nahlédnout do spisů ve kterých jsem veden jednou jako osoba podezřelá a jednou jako
oznamovatel?
Odpověď: § 38 ve spojitosti s § 27 správního řádu
Otázka 2. Čtyři členové bývalého zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách (starosta,
místo starosta, předseda kontrolního výboru a člen kontrolního výboru) vlastnoručně
podepsali dokument, který dokládá, že v č. j. MUD 600/2018-0DSVV/JL-5 úmyslně uvedl
nepravdu. V případě, že ve věci, ve které jsem veden jako podezřelý (na základě
nepravdivých údajů, viz Sp. zn. MUD 4829/2018 ODSVV/JL-3), č. j. PDMUD 30112/2018),
podle ustanovení jakého právního předpisu (vyhláška, zákon, paragraf, popř. odstavec, popř.
písmeno) nejsem osoba s právním zájmem, které správní orgán umožní nahlédnutí do spisu.
Odpověď: § 38 správního řádu + zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice dne
11.09.2018 (viz příloha strana 4, bod 2)
Otázka 3a. Jaké osobě popř. osobám (jméno a příjmení) by bylo, umožněním nahlédnout mi
do spisů, porušeno právo účastníků, rozuměj účastníků, kteří jsou ve spisech Policie CR
vedeni jednou jako osoba podezřelá a jednou jako oznamovatel.
Odpověď: § 38 správního řádu + zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice dne
11.09.2018 (viz příloha strana 4, bod 2)
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Otázka 3b. Jaké konkrétní právo účastníků, kteří jsou ve spisech Policie ČR vedeni jednou
jako osoba podezřelá a jednou jako oznamovatele, by bylo porušeno umožněním nahlédnout
mi do spisů. 4a. Kdy vydal správní orgán usnesení o tom, že mi bylo odepřeno právo
nahlédnout do spisu (viz Příloha I)?
Odpověď: § 38 správního řádu + zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice dne
11.09.2018 (viz příloha strana 4, bod 2)
Otázka 4b. Jaké číslo jednací a jakou spisovou značku mělo toto usnesení?
Odpověď: Usnesení nebylo vydáno. Požadavek byl doručen neformálním podáním emailovou zprávou bez zaručeného elektronického podpisu, proto správní orgán reagoval
rovněž neformálním sdělením
Otázka 4c. Kdo (jméno, příjmení a funkční zařazení) toto usnesení podepsal?
Odpověď: nebylo vydáno
Otázka 4d. Jakou formou mi toto usnesení bylo oznámeno?
Odpověď: nebylo vydáno
Otázka 4e. Kdy mi toto usnesení bylo oznámeno, rozuměj, kdy jsem ho obdržel?
Odpověď: nebylo vydáno
Otázka 5. Jsou ve spisu, do kterého mi Jana Luňáčková (za správní orgán) neumožnila
nahlédnout, nějaké části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se
vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti?
Odpověď: ne
Otázka 6a. Existuje nějaký právní předpis (vyhláška, zákon, paragraf, popř. odstavec, popř.
písmeno), který správnímu orgánu přímo zakázal umožnit mi nahlédnout do spisů (ve kterých
jsem jednou veden jako osoba podezřelá a jednou jako oznamovatel), které obdržel od Policie
ČR? Pokud ano, pak jaký?
Odpověď: § 38 správního řádu + zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice dne
11.09.2018 (viz příloha strana 4, bod 2)
Otázka 6b. Jaký zákon, paragraf, popř. odstavec, popř. písmeno by správní orgán porušil,
kdyby mi bylo umožněno nahlédnout do spisů, o což jsem žádal 29. 04. 2018 (formou
požádáni o sdělení vhodných termínů), což mi bylo (formou mailu) Janou Luňáčkovou
odmítnuto?
Odpověď: § 38 správního řádu + zápis z konzultačního dne k přestupkové problematice dne
11.09.2018 (viz příloha strana 4, bod 2)
Poznámka:
celé znění přílohy je dostupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR, zápisy z konzultačních
dnů k přestupkové problematice
S pozdravem
Jana Luňáčková
referentka odboru
oprávněná úřední osoba
Rozdělovník:
spis, adresát

