
Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 1803/8 

702 00 Ostrava 

ID DS: 5zubv7w 

V Praze dne 24.07.2022 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Vážení, 

tímto si Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí následujícího. 

Žádám o zaslání dvou pravomocných anonymizovaných prvostupňových meritorních 

rozhodnutí, které vydal Váš úřad ve věci přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 

1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Jestliže se Vaše statutární město dělí na městské části/obvody a výkon této agendy je v 1. stupni 

svěřen úřadům městských částí/obvodů a magistrát Vašeho statutárního města má pouze 
postavení odvolacího orgánu, pak Vás zdvořile žádám o postoupení této žádosti náhodně 

vybranému úřadu městské části/obvodu, který je ve Vaší působnosti. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

Žadatel:



Magistrát města Ostravy 

odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

24.07.2022 
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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 24.07.2022 
Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané 
žádosti (dále jen „žádost") požadujete zaslání dvou pravomocných anonymizovaných 
prvostupňových meritorních rozhodnutí, které povinný subjekt vydal ve věci přestupku proti 
občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona Č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích"). Dále ve své žádosti 
sdělujete, že v případě, že se statutární město Ostrava dělí na městské části/obvody a výkon této 
agendy je v 1. stupni svěřen úřadům městských částí/obvodů a povinný subjekt má pouze postavení 
odvolacího orgánu, žádáte o postoupení Vaší žádosti náhodně vybranému úřadu městské 
části/obvodu, který je v působnosti povinného subjektu. 

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou 

státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti. Statutární město Ostrava se podle čl. 2 odst. 2 obecně 

závazné vyhlášky Č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen 

„Statut města Ostravy"), člení na 23 městských obvodů, přičemž projednávání přestupků proti 

občanskému soužití podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích je na území 

statutárního města Ostravy svěřeno podle čl. 14 písm. b) bod 19. Statutu města Ostravy všem 

městským obvodům s výjimkou městských obvodů Nová Bělá, Proskovice, Hošt'álkovice a Lhotka. 

S ohledem na uvedené tedy povinný subjekt danou agendu v 1. stupni nevykonává. 

Jelikož se tedy požadované informace nevztahují k působnosti Magistrátu města Ostravy, 

povinný subjekt z tohoto důvodu Vaši žádost podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

o svobodném přístupu k informacím odkládá. Zároveň Vám doporučujeme obrátit se s Vaším 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta @a ostrava.cz 

IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w OSTRAVA!!! 



Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

(II 11(1111 11111111 1111111111111 1111 11111 lii 
smovea83258161 

dotazem na příslušný úřad městského obvodu, kterému je výkon dané agendy na území statutárního 

města Ostravy v 1. stupni svěřen. Sdělujeme, že povinný subjekt nemá zákonné zmocnění 

k postoupení Vaší žádosti úřadu městského obvodu dle náhodného výběru povinného subjektu. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu 

podat stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat 

u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje. 

S pozdravem 
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