MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR DOPRAVY
Poskytnutí požadovaných informacích
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.
o svobodném přístupu k informacím“). V této žádosti ze dne 17.09.2018 požadujete poskytnout
následující informace:
„Informace ke spisu MěÚ Hustopeče na základě podání OO PČR Hustopeče, jenž mohlo být
doručeno nebo přímo souvisí s čísly jednacími buď:
Č. j. KRPB-180367-3/PŘ-2018-060412
nebo
Č j. KRPB-136656/ČJ-2018-060412
Z pozice poškozeného jednáním podezřelé ze spáchání přestupku, zejména o informace:
- Číslo jednací MěÚ Hustopeče souvisejícího se spisem doručeným z OO PČR Hustopeče
ve věci přestupku proti občanskému soužití dle 7/1c, bod 3 z.č. 251/2016 Sb. navzdory
tomu, že jsem požadoval řešení skutku dle § 86 Nový OZ č. 89/2012 Sb.
- Seznam již provedených úkonů ze strany MěÚ Hustopeče
- Sdělení zákonné lhůty pro konečné vyřízení přestupku
- Sdělení termínu možnosti nahlížení do spisu a provedení výpisků z něj – tímto zároveň
žádám o umožnění nahlížení do spisu“
K této žádosti sdělujeme následující:
Ad 1) Oznámení č.j.: KRBP-136656/ČJ-2018-060412 je evidováno pod spisovou značkou:
dop/13691/18/155 a oznámení č.j.: KRBP-180367-3/PŘ-2018-060412 je evidováno pod spisovou
značkou: dop/13692/18/155.
Ad 2) Správní orgán zatím postupoval podle ust. § 59 a § 137 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) a dotčené osoby si předvolal k podání vysvětlení.
Ad 3) Podle ust. § 30 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění, je stanovena délka promlčecí doby u přestupku 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za
který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč.
Ad 4) Právo nahlížet do spisu je podle ust. § 38 odst. 1 a odst. 2 správního řádu umožněno pouze
účastníkům řízení nebo jiným osobám, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod. V této
části bylo nahlíženo na Vaši žádost z pohledu ust. § 38 správního řádu, a proto bylo v souladu
s ust. § 38 odst. 5 správního řádu rozhodnuto usnesením. Uvedené usnesení Vám bude rovněž
zasláno na adresu trvalého pobytu.
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