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,

Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 30.05.2018 doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost o informace dle 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 ve smyslu § 14 odst. 2 informačního zákona, byla žádost takto přijata.
V žádosti jste žádala informaci, z čeho je p.
Brno.

obviněna strážníkem Městské policie

Na Oddělení přestupkovém je evidován jeden spisový materiál, kde jste uvedena jako podezřelá
z přestupku. Toto oznámení je vedeno pod evidenčním číslem VVP
/2018. Jedná se o oznámení,
kdy jste volala dne
na linku 156 ve věci odcizení zrcadla z chodby domu
, Brno.
Po příjezdu hlídky Městské policie Brno jste uvedla, že Vám mělo být dne
odcizeno
zrcadlo, kdy máte podezření na
. Hlídka celou věc na místě
prověřila a zjistila, že Vaše zrcadlo se nachází ve sklepě domu, a že k žádnému odcizení nedošlo.
Stala jste se tak podezřelou ze spáchání přestupku dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití
tím, že jiného nepravdivě obviní z přestupku.
V dané věci nebylo dosud zahájeno řízení. Před zahájením řízení nelze do spisového materiálu
nahlížet, pokud osoba, která o nahlížení žádá, neprokáže právní zájem ve smyslu § 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého
z účastníků, případně dalších dotčených osob nebo veřejný zájem.
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

