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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podané dle zá kona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informací, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
 
 

Vážený pane, 
 

  
k Vaší žádosti ze dne 5.3.2020, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému subjektu dle ust. § 

2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“) dne 10.3.2020, tohoto znění: 

„Žádám dle InfZ kolik přestupků bylo oznámeno/postoupeno MP Ostrava dne 17.2.2019                            
v časovém rozmezí 20:00 - 23:59 na ulici  a s jakým výsledkem“ 
sděluji následující. 

Vaše žádost neobsahuje všechny povinné náležitosti stanovené v ust. § 14 odst. 2 větě druhé InfZ 
(chybí datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování), 
nicméně v kontextu ust. § 14 odst. 5 písm. a) InfZ ovšem tento nedostatek nebrání jejímu vyřízení, zejména 
podle § 14a nebo 15 InfZ. V souladu s § 14 odst. 4 InfZ “neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 
věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není 
žádostí ve smyslu tohoto zákona”. Přesto k Vaší žádosti zasílám požadovanou odpověď prostřednictvím 
tohoto neformálního sdělení. 

Městská policie Ostrava uvedeného dne, v uvedeném časovém rozmezí a na uvedené adrese 
eviduje celkem 3 události, z nichž ve dvou případech bylo podezření z protiprávního jednání vyřešeno                      
v souladu se zákonem č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů, příkazem na místě, a v jednom případě bylo oznámení o podezření ze spáchání přestupku 
postoupeno příslušnému správnímu orgánu. 

 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

 

(elektronicky podepsáno) 
 

 
 

 




