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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
Městský úřad Planá, odbor správní , úsek správních činností, příslušný podle § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k
informacím“), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 10.12.2018 žádost o poskytnutí
informace od
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

o poskytnutí informace:
„ ve věci Sp. značka 6630/2018/PŘ-108-110 “

Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k
informacím vyhovuje a informace se poskytne.

Městský úřad Planá obdržel dne 10.12.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona
o přístupu k informacím. K jednotlivým bodům uvádím:
ad 1) Podnět na Policii ČR na možné spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle ust.
§ 5 odst.1 písm.g) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zák. č. 178/2018
Sb. (dále jen „zák. o některých přestupcích“), kterého se dopustí fyzická osoba tím, že

poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, podala
fyzická osoba.
ad 2) Z důvodu využití Vašeho práva odmítnut podaní vysvětlení před správním orgánem,
nebylo správním orgánem zjištěno, jakou činnost jste měl skutečně vykonávat. Institut podání
vysvětlení slouží k prověření oznámení podnětů a vlastních zjištění, která by mohla být
důvodem k zahájení řízení o přestupku z moci úřední, nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit
jiným úředním postupem. Smyslem podání vysvětlení je získat údaje pro to, aby bylo možno
vyhodnotit, zda je v daném případě na místě zahajovat řízení o přestupku proti konkrétní
osobě, či věc řešit jiným způsobem.
ad 3) viz. samostatné sdělení o odložení tohoto bodu Vaší žádosti
ad 4) U správního orgánu probíhají zatím jen úkony před zahájením řízení dle zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zák. č. 173/2018 Sb.
(dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“).

Poučení:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") v souladu s §16a zákona o
informacích, může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b)
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace
nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému
byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d)
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,
požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li
stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost
se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5
písm. c) nebo § 17 odst. 3, b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo
§ 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
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