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,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 25.09.2017 doručena Vaše žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „informační zákon“). Protože vyřízení Vaší žádosti nebránil nedostatek údajů dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla Vaše žádost přijata a vyřízena.
Ve své žádosti jste žádal:
1. aktualizovaný dopis z data kolem 10.08.2017 vedoucí Oddělení přestupkového, kde uvedla,
že k srpnu 2017 nejste pravomocně řešen od srpna 2015,
2. informace i z dosud nezahájených správních řízení, kde jste označen pouze za oznamovatele,
poškozeného – č. j. věci, popis věci a kdo je podezřelý,
3. informaci týkající se incidentu na České poště v 1. patře, kdy pachatel přestupku byl označen jako
,
,
, co Vám měl udělat, kde, co bylo navrženo Policii ČR,
4. č. j. Úřadu, pod kterým se vede žaloba kvůli dluhu na bytě na
, Brno, č. j. soudu
a termín, kdy je na listopad svolané jednání,
5. zahájení řízení o odhlášení Vaší osoby z adresy trvalého pobytu
, Brno,
6. kolik a jakého typu má přestupková komise návrhů od Policie ČR, kdy někdo, někoho
a jak fyzicky napadl – facka, kop, úder, hození na zem, bez zdravotní újmy a zda toto přestupková
komise zhodnotila jako přestupek proti občanskému soužití,
7. zpravodaje městské části Brno-střed č. 6, 7, 8 a 9.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
Od doby, kdy Vám byl poskytnut dopis požadovaný pod 1. bodem žádosti, nedošlo k žádné změně.
Nebylo ukončeno ani zahájeno žádné řízení týkající se Vaší osoby, na obsahu dopisu se tedy nic nemění
a vše v něm uvedené zůstává v platnosti.
K 2. bodu Vaší žádosti sdělujeme, že pokud v řízení o přestupku nebylo zahájeno řízení, nikdo není jeho
účastníkem, není ani možné poskytovat informace z těchto spisů, pokud osoba žádající tyto informace
neprokáže právní zájem. Dovolujeme si Vás informovat, že evidenci vedeme podle jmen přestupců,
nikoliv oznamovatelů či poškozených, není proto možné požadované informace ze spisů dohledat
dle jména oznamovatele či poškozeného. Případně prosíme, abyste upřesnil tuto část Vaší žádosti,
aby bylo možné informace vyhledat.

-2K zmíněnému incidentu v budově České pošty Vám nemůžeme v tuto chvíli poskytnout informaci, jelikož
před zahájením řízení není možné poskytovat ze spisu informace, pokud osoba, která informace žádá,
neprokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků,
případně dalších dotčených osob nebo veřejný zájem.
K Vašemu požadavku na č. j. týkající se žaloby o zaplacení (dluh na
spisové služby e-Spis žalobu vedeme pod č. j.
/
/
/
je žaloba vedena pod sp. zn.
/
. Jednání je nařízeno na

.

) sdělujeme, že v rámci
. U Městského soudu v Brně
.
na 10:30 hod.

Na základě Vaší žádosti pod bodem 5 podá Odbor bytový návrh na zrušení místa trvalého pobytu
, Brno na Magistrát města Brna, Odbor správních činností.
Co se týče Vašeho požadavku pod bodem 6, k tomu sdělujeme, že Váš požadavek je formulován velmi
obecně, není zřejmé, za jaké období tuto informaci žádáte (skartační doba je 5 let). V případě, že žádáte
o informace za posledních 5 let, musely by se jednotlivě probrat a pročíst všechny spisy týkající
se občanského soužití, neboť způsob spáchání (facka, kop, úder,…) neeviduje Oddělení přestupkové
samostatně, ale obecně pod občanským soužitím. Jde o časově velmi náročný úkon, na který by se musel
na oddělení vyčlenit jeden pracovník, který by tyto spisy prošel a udělal „statistiku“ dle Vašich
požadavků. Vzhledem k tomu, že četnost oznámení na úseku občanského soužití je velká, jednalo by se
opravdu o velmi časově a nákladově náročný úkon. Jelikož by šlo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací, na základě Vašeho případného upřesnění požadované informace, Vám zašleme výzvu k úhradě
nákladů.
K Vaší žádosti na zaslání zpravodajů městské části Brno-střed Vám v příloze zasíláme požadovaná čísla
a též zpravodaj č. 10 (říjen 2017).
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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dne 09.10.2017 nám byl doručen Váš dopis ze dne 05.10.2017 navazující na sdělení k Vaší žádosti o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „informační zákon“), č. j. MCBS/2017/0165631/KINV.
V tomto sdělení jste žádal zaslat kopii dopisu Oddělení přestupkového na adresu advokátní kanceláře
Kobližná 19. K tomuto požadavku sdělujeme, že do datové schránky JUDr. Vladimíra Kristýna,
advokáta se sídlem Kobližná 19, Brno jsme dne 12.10.2017 odeslali sdělení přestupkového oddělení
s aktualizací ke dni 01.10.2017.
Pod bodem 2 výše dopisu ze dne 05.10.2017 pravděpodobně odkazujete k bodu 2 Vaší žádosti
dle informačního zákona ze dne 20.09.2017, kde jste žádal o informace i z dosud nezahájených
správních řízení, kde jste označen pouze za oznamovatele nebo poškozeného. Tento svůj požadavek
jste konkretizoval přiloženým vyrozuměním Policie ČR ze dne 25.09.2017, č. j. KRPB-202759-7/PŘ2017-060210. Tímto vyrozuměním Vám Policie ČR sdělila, že Vaše oznámení ze dne 31.08.2017
bylo z jejich strany odloženo. Pokud by byly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že skutek
spáchala určitá osoba, tedy pominuly by důvody odložení, teprve pak se toto oznámí správnímu
orgánu. Oznámení k výše uvedenému číslu jednacímu Oddělení přestupkovému dosud nebylo
zasláno.
K Vašemu požadavku na dokumenty ze spisu k rodině
odkazujeme na Vaše nahlížení
do spisu spojené s pořízením kopií ze dne 19.06.2017. Osobně jste si převzal kopie spisového
materiálu. Ve věci dosud nebylo zahájeno řízení, tedy ve spisu se nenachází žádné nové dokumenty.
K Vašemu poslednímu požadavku k popsanému incidentu: „zda takovejto a jemu podobny incident
byl ze strany PČR dle zak. 250/2016 postoupen na vaši komysi, a zda takoveto a jemu podobne
incidenti z prostoru veřejně přistupnemu vaše komise sankcionovala“, sdělujeme, že od 01.07.2017,
tj. za účinnosti nové právní úpravy na úseku přestupků (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) nebylo dosud zahájeno
řízení. Toto se týká též přestupků proti občanskému soužití.

-2Máte-li zájem o informace o přestupcích proti občanskému soužití z období předcházejícími účinnosti
Vámi zmíněného zákona, je třeba znovu uvést, že Váš dotaz je třeba konkretizovat, minimálně za
jaké období informace žádáte. Teprve na základě Vámi konkretizovaného požadavku je možné určit,
kolik času by toto vyhledávání zabralo, ale jelikož to bude znamenat kontrolu všech spisů týkajících
se přestupků proti občanskému soužití za předmětné období, lze předpokládat, že půjde o mimořádně
rozsáhlé vyhledávání informací. Dle sazebníku úhrad schváleného usnesením Rady městské části
Brno-střed RMČ/2017/132/109 ze dne 24.04.2017 je hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací 150,- Kč.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

