Městský úřad Dobruška
odbor dopravy a správy vnitřních věcí
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E-mail: j.lunackova@mestodobruska.cz
Počet listů/počet příloh: 1/0
Počet listů příloh: 0
Datum vyhotovení: 08.04.2019

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Vážený pane,
dne 26.03.2019 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.
1) Žádám o poskytnutí informace, podle jakého konkrétního zákona, paragrafu popř,
odstavce popř. písmene byl ………….. poučen o případných následcích před podáním ve
věci
Odpověď:
Poučení o ust. § 2/2f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, je součástí dokumentu
„Předvolání k podání vysvětlení“.
1a) ve věci přestupku oznámeného policií na RNDr. ……….. (viz MUD 4829/2018 ODSVV/JL-3,
čj. PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)

Odpověď:
Čj. MUD 4829/2018 ODSVV/JL-3 se netýká věci přestupku oznámeného policií na RNDr.
………….., nýbrž na ………….
1b) ve věci podezření ze spáchání přestupku, jehož se měl dopustit on sám, na panu
RNDr. ………… jako osobě postižené přestupkem tím, že se hrubě zachoval, když panu
RNDr. ……….. neoprávněně vytrhl z ruky nahrávací zařízení. (viz MUD 4829/2018
ODSVV/JL-3, čj. PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)

Odpověď:
Viz bod 1 + 1a)
1c) Žádám o poskytnutí informace, zda bylo rozhodnutí, pro které mohlo mít význam
uvedení nepravdy …………….., rozhodnutím správního orgánu, na základě kterého
správní orgán konstatoval, že „Obecně verbální napadení (hrubé urážky), případně
pomluvy naplňují skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 7
odst. 1 pís.a) „ZNP, kterého se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní
nebo jiným způsobem hrubě urazí.
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Odpověď:
Žádné rozhodnutí vydáno nebylo.
1d) Pokud bylo rozhodnutí (pro které mohlo mít význam uvedení nepravdy ……….),
uvedené v poučení (o případných následcích uvedení nepravdy) v čj. MUD 600/2018
ODSVVÚJL-8, jiným rozhodnutím, než uvedeným v bodu 1c) této žádosti, žádám o
poskytnutí informace, jaké konkrétní rozhodnutí je uvedeno (požaduji přesné uvedení
právního předpisu) v poučení o případných následcích úmyslného uvedení nepravdy a
na základě jakého právního předpisu (požaduji jeho konkrétní označení) byl ……..
poučen o případných následcích úmyslného uvedení nepravdy.
Odpověď:
Žádné rozhodnutí vydáno nebylo.
2a) Kde v usnesení č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 je uvedeno, že
………… podával vysvětlení k podezření ze spáchání přestupku (jak uvedla …………v
čj. PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)
Odpověď:
Str. 4-5
2b) Kde v zápisu č.j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-8 ze dne 28. 03. 2018 je uvedeno, že
………… podával vysvětlení k podezření ze spáchání přestupku (jak uvedla ……..v čj.
PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)
Odpověď:
Str. 1
2c) Kde v usnesení č. j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10 ze dne 15. 05. 2018 je uvedeno, že
………… podával vysvětlení o přestupku spáchaném jiným (jak uvedla ………….. v čj.
PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)
Odpověď:
Str. 4-5
2d) Kde v zápisu č.j. MUD 600/2018 ODSVV/JL-8 ze dne 28. 03. 2018 je uvedeno, že
…………. podával vysvětlení o přestupku spáchaném jiným (jak uvedla ……….v čj.
PDMUD 30112/2018 ze dne 04. 12. 2018)
Odpověď:
Str. 1
Žádám proto PS o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, že Městský úřad
Dobruška, jako správní orgán, věc KRPH-9684/PŘ-2018-050710 projednal a uzavřel.

Odpověď na otázku č. 3:
Vyřízení věci oznámené PČR pod čj. KRPH-9684/PŘ-2018-050710 se týká poslední odstavec
na str. 4 čj. MUD 600/2018 ODSVV/JL-10
Žádám PS o poskytnutí kopie jakéhokoli dokumentu, ze kterého je zřejmé, že ………..
vypovídal (podal vysvětlení) ve věci podezření ze spáchání přestupku, jehož se měl
dopustit on sám, na panu RNDr. …………. jako osobě postižené přestupkem tím, že se
hrubě zachoval, když panu RNDr. ………….. neoprávněně vytrhl z ruky nahrávací
zařízení.
Odpověď na otázku č. 4:
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Str. 1 Záznamu o podání vysvětlení čj. MUD 600/2018 ODSVV/JL-8, jehož kopie Vám byla
doručena dne 31.12.2018 pod čj. MUD 5547/2018
Žádám o poskytnutí informace, u jaké instituce si mohu stěžovat na odbor dopravy a
správy vnitřních věcí Městského úřadu Dobruška ve věcech uvedených v bodech a), b),
c) a d).
Odpověď na otázku č. 5:
MěÚ Dobruška

S pozdravem

Jana Luňáčková
referentka odboru
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
spis
adresát

