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,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 15.11.2017 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.
Ve své žádosti jste žádal informace týkající se Vámi podaného trestního oznámení ve věci vedené
pod sp. zn.
, a to obsah Vašeho trestního oznámení, úřední
záznamy Policie ČR o provedených úkonem a navrhovanou zprávu Policii ČR vůči přestupkové
komisi. Dále jste žádal zprávu, zda organizace Sant´Egidio dostala Váš dopis.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme trestní oznámení ze dne 15.09.2017. Ve věci dosud nebylo
zahájeno řízení. Vzhledem k této skutečnosti si Vás dovolujeme informovat, že 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. I po zahájení řízení je účastníkem řízení pouze obviněný
z přestupku a poškozený (ve smyslu majetkové újmy, kterou v řízení uplatnil) a vlastník věci, která
může být nebo byla zabrána.
Nicméně jelikož je přestupek na úseku občanského soužití, ani po zahájení řízení nebudete jeho
účastníkem a nemáte proto ze zákona na nahlížení do spisu ani na jeho kopii nárok, pokud
neprokážete právní zájem.
V souladu s Vaším pokynem jsme shora uvedené informace zaslali též na adresu advokátní kanceláře
se sídlem
Brno.
K Vašemu dotazu na dopis pro organizaci Sant´Egidio sdělujeme, že Vaše dopisy byly osobně
předány.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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