
Žádost o informaci dle informačního zákona 
Povinný subjekt Městská policie Ostrava 
Sdělte nám prosím nejpozději do 1 5t dnů lak bylo porušování 
právních předpisů vyřešeno. 
Dákuji. 
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Postupujeme Vám dokument ve věci ,,RE. Vyrozumění ke Stížnost na obtěžování hlukem 
.. , 

na majitele vozu (povinný . ' kt t ~ , : o le ~ do ě -n ,~  subjekt Městská policie ~5t~~.vaj, který byl my doručen 
do datové schránky našeho úřadu, a: který námi nepřísluší k vyřízení. 
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Statutární město Ostrava 
Městská policie 

Č. j.: 

Sp. zn.: 
Tel./Fax: 
E-mail: 
Datum: 

SMO/7 147 13/22/MP 
S-SMO/687851/22/MP 

24.10.2022 

Spolek Ostrava Přívoz 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podané dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informací, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 

k Vaší žádosti ze dne 11.10.2022, 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") prostřednictvím ÚMOb Moravské Ostrava a Přívoz dne 13.10.2022, tohoto znění: 

„RE: Vyrozumění ke Stížnost na obtěžování hlukem na majitele vozu
Žádost o informaci dle informačního zákona 
Povinný subjekt Městská policie Ostrava 
Sdělte nám prosím nejpozději do 15ti dnů jak bylo porušování právních předpisů vyřešeno. 
Děkuji 

sděluji následující. 

Vaše žádost neobsahuje všechny povinné náležitosti stanovené v ust. § 14 odst. 2 větě druhé InfZ, 
nicméně v kontextu ust. § 14 odst. 5 písm. a) InfZ tento nedostatek nebráni jejímu vyřízen(. 

Ze strany strážníků Městské policie Ostrava nebylo zjištěno protiprávní jednání odůvodňující 
podezření ze spáchání některého z přestupků proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 zákona Č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bylo ale zjištěno 
podezření ze spáchání přestupku padle § 38 odst. 1 písm. a) zákona Č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona Č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (na vozidle byly provedeny neschválené změny). Toto 
podezření bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. 

S pozd rave m 

(elektronicky podepsáno) 
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