
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt určený pro vyřizování žádosti dle InfZ obdržel dne 5. 9. 2019 žádost o 
poskytnutí informace: 

1) Žádám o informaci, zda výše uvedenému oddělení přestupků je známa cílová osoba  

, bydliště 

2) Žádám o informaci, jak byla potrestána úřednice za své hrubé, drzé a 

arogantní chování, ke kterému došlo při pokusu o křivé obvinění mé osoby a osoby mé 

manželky Mgr. 

3) Žádám o informaci, jak byla potrestána úřednice Bc.  DIS. za své 

protiprávní jednání, kdy odmítla mé manželce Mgr. uhradit náklady, na 

které manželka měla nárok 

4) Žádám o informaci, kdo je přímým nadřízeným úřednice Bc.  DIS. 

5) Žádám o informaci, proč se úřednice Bc. DIS. zuby nehty 

(opakovaně!)snažila z mé osoby při přestupkovém řízení vypáčit informaci, jak jsem zjistil 

adresu podezřelého , adresa trvalého pobytu  

, když toto s projednávanou věcí nemělo co dočinění!!! 

6) Žádám o informaci, proč se úřednice Bc. DIS. v rámci zásady 

oficiality neobrátila znovu na policii z důvodu dlouhodobého pronásledování ze strany 

výše uvedeného , když měla k dispozici všechny podklady, které 

usvědčovaly!!! 

7) Žádám o informaci, jak je možné, že za své najíždění autem na náš automobil vyvázl 

jen s minimální pokutou za přestupek, ačkoliv se dopustil trestného činu. Podobný případ z 

Česka byl totiž vyšetřován Policií České republiky jako trestný čin!!! 

8) Proč úřednice Bc. DIS. porušila princip oficiality v případě blokování 

našeho vozu autem a proč věc znovu nevrátila na policii i státní zastupitelství k 

došetření. Opět tvrdím, že všechna fakta k tomu, aby tak učinila, měla k dispozici. 
 

Poskytnutá informace: 

 

Dne 19. 9. 2019 povinný subjekt zaslal žadateli rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (body 1, 

2, 3, 5, 6 a 8) v souladu s ustanoveními §2 odst. 4 a § 11 odst. 1  písm. a) InfZ. 

Dne 19. 9. 2019 povinný subjekt zaslal žadateli poskytnutí informace k bodům 4 a 7 žádosti 

. 

 

 

Informace zpracoval:  
22. 11. 2019  

Zdeněk Daněk, Odbor kanceláře primátora, vedoucí oddělení organizačního 


