
Odpověď na žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Předmět žádosti: 

Povinnému subjektu byly v době od 13. do 22. prosince 2015 doručeny žádosti, ve kterých žadatel 

požadoval poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

1) Žádám o informaci, zda se správní orgán při MMP obrátil na GIBS s trestním oznámením 

(podáním) v souvislosti s podezřením na únik informací od Policie České republiky v roce 

2014 a zejména v roce 2015 v kauze obviněného  

 

2) Žádám o informaci, zda se správní orgán při MMP obrátil na Policii České republiky 

s trestním oznámením (podáním) v souvislosti s podezřením, že obviněný       se opakovaně 

(nejméně třikrát) dopustil trestného činu křivého obvinění 

´ 

 

3) Pokud byla nějaká podání ze strany MMP na příslušníky Policie České republiky a osobu    

učiněna, žádám jejich kopie zaslat do mé datové schránky 

 

4) Žádám o informaci, proč nebyl podezřelý   vyšetřen soudním znalcem – psychiatrem, ač jsem 

o to požádal 

 

5) Proč o tomto mém požadavku není ve spise ani zmínka ani zamítnutí. 

 

6) Žádám o informaci, proč úřednice     dne  odmítla mé manželce      proplatit náklady (ušlý 

výdělek, dle § 79 odst. 4 správního řádu a § 1 až 5 vyhlášky č. 520/2005 Sb.), když má žena 

byla nejen v pozici účastníka řízení, ale současně i v pozici svědka, který na to nárok má 

 

7) Žádám o informaci, proč byl mé manželce    úřednicí     zamítnut návrh na předvolání těch 

policistů, kteří nás před v obci    , při jejich návštěvě v roce 2014 pomlouvali, zesměšňovali, 

lhali o jakýchsi agentech a vynášeli informace, jelikož         tehdy nebyla účastníkem řízení. 

Tito lidé, policisté z OOP Přerov 2 k tomu měli co říct a vysvětlit 

 

8) Žádám o informaci, zda existuje jakýkoliv písemný doklad, komunikace mezi oddělením 

přestupků – pracoviště Smetanova 7 a mezi Oddělením dopravně správní agend – Bratrská 34, 

který se týká obviněného       , který byl Odborem evidenčních správních služeb MMP uznán 

vinným (toto rozhodnutí nabylo právní moci dne      ) 

 

9) Pokud takový písemný doklad existuje, žádám o jeho kopii (kopie) 

 

Poskytnutá informace:  

Žadateli byly ve lhůtě pro vyřízení žádostí poskytnuty požadované informace v požadovaném rozsahu. 

Informace zpracovala: 

6. ledna 2016 

Renata Zobanová DiS., Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 

vedoucí oddělení přestupků 

  


