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Žádost o informaci dle zákona 106/1999Sb. 

Na základě výše uvedeného zákona žádáme tyto informace: 
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Dne 25.8.2022 byl nahlášen Městské policii přestupek podnikatele

který se měl dopustit přestupku, když měl instalované své prodejní zařízení na obecním 

pozemku bez souhlasu obce. 

Městská policie postoupila tento přestupek k vyřešení příslušnému odboru MMO a to 

dopisem č.j. SMO/6494341221MP, kde nám tuto informaci sděluje. 

Jak byl tento přestupek vyřešen? 

Zašlete nám prosím anonymizované rozhodnutí o vyřešení tohoto přestupku. 

S pozdravem 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 

ze dne: 

Č. J.: SMO/014903/23/MJt
Sp. zn. : S-SMO/004710/23/MJ/2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 11.01.2023 

1IIi IIMi 1IIJI1IIIIIJIIII I IIÍI 

datová zpráva 

1111111 III 

Poskytnutí informací dle zákona é. 106/1999  sb., o svobodném přístupu kinfor=macim,, 
ve znění pozdějších změn 

Vážení, 

majetkový odbor magistrátu obdržel dne 4. 1.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se 
vyřešená přestupku spočívajícího v užívání obecního pozemku parc. č.  v k. ů. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, bez souhlasu obce,, který byl Vámi oznámen na Městskou policii Ostrava. 

V žádosti o poskytnuti informace podle výše uvedeného zákona požadujete poskytnout informace., 
jak byl tento přestupek vyřešen a anonymizované rozhodnutí o vyřešení tohoto přestupku. 

V dané věci Vám sdělujeme, že informace o vyřešení daného přestupku nemáme, nebot' daný podnět 
o možném spáchání přestupku byl Městskou policii Ostrava postoupen k řízení příslušnému odboru 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nikoliv odboru Magistrátu města Ostravy. 

S ohledem na výše uvedené tak nemáme k dispozici rozhodnutí o vyřešení tohoto případného 
přestupku. Rovněž nemáme povinnost takové rozhodnutí v rámci Magistrátu města Ostravy mít 
k dispozici. 

V souladu s čl. 35 odst. 1. obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, je městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz v rozsahu své působnosti povinným subjektem k poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších. 
předpisů. 

S pozdravem. 

-podepsáno elektronicky-
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