
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmět žádosti: 

 

Povinnému subjektu byla dne 26.08.2022 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel v bodech č. 1 až č. 7 žádosti žádá 

následující informace:  

1) Žádám o informaci, kdy bude s podezřelým                             nařízeno ústní jednání (datum). 

2) Pokud dotazovaná věc byla odložena, žádám o informaci, kdo to odložil a kdy to odložil. 

3) Pokud dotazovaná věc byla odložena rozhodnutím či jiným dokumentem, žádám o informaci, 

vysvětlení onoho rozhodnutí/dokumentu a co toto rozhodnutí znamená. Žádám tedy o srozumitelné 

vysvětlení, jeho důvody apod. Vše musí být v souladu s principy dobré správy a v souladu s tím, že 

veřejná správa je službou veřejnosti (§ 4 odst. 1 správního řádu). 

4) Pokud dotazovaná věc byla odložena rozhodnutím či jiným dokumentem, žádám o kopii této 

písemnosti. 

5) Pokud dotazovaná věc byla odložena, žádám o informaci, proč tomuto případnému odložení 

nepředcházelo „podání vysvětlení“ či „výslech svědka“ nebo svědecká výpověď“ apod. tak, jak se to 

běžně v podobných případech prování.  

6) Žádám o informaci, zda si je správní orgán při Magistrátu města Přerova vědomý faktu, že zametení 

i banálního dopravního přestupku pod koberec (jeho neřešení) úřední osobou je trestným činem 

zneužití pravomoci úřední osoby (viz. kapitola KOMENTÁŘ). 

7) Žádám o informaci, kompletní kopii dotazovaného spisu, mimo vlastního videa a obrázků, které 

jsem Policii České republiky sám dodal.  

 

Způsob vyřízení žádosti povinným subjektem. 

 
K bodu 1) až 5) žádosti byly požadované informace poskytnuty.  

K bodu 6) žádosti bylo pod č.j. MMPr/179801/2022/DPRR/JP podle § 15 odst. 1 v souladu § 2 odst. 4 

zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnuto o odmítnutí části žádosti.  

K bodu 7) žádosti bylo pod č.j. MMPr/179801/2022/DPRR/JP podle § 15 odst. 1 v souladu § 2 odst. 3 

zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnuto o odmítnutí části žádosti.  

 

Informace zpracovala: 

 

02.09.2022 

 

Mgr. Jiřina Pospíšilová, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení 

dopravních přestupků a registru řidičů  


