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Městský úřad Soběslav 
 
Datovou schránkou 
 

V Praze dne 22. května 2012 
 
Věc:  1. Žádost o informaci ve smyslu § 67 odst. 4 zákona o přestupcích 

2. Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
Podáním ze dne 13. 2. 2012, doručeného do datové schránky Veselí nad Lužnicí, jsme podali oznámení o 
přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se měl podle našich 
informací dopustit Novák Jaromír (dále také jen „přestupek“). Naše podání Vám bylo Městským úřadem ve 
Veselí nad Lužnicí postoupeno dopisem ze dne 17. 2. 2012 (příloha 1). Do dnešního dne jsme v rozporu se 
zákonem neobdrželi vyrozuměni o učiněných opatřeních ve smyslu § 67 odst. 4 zákona o přestupcích. Tímto 
žádáme o zjednání nápravy, když Vaše vyrozumění o tom, že „přestupek byl projednán“ za vyrozumění ve 
smyslu § 67 odst. 4 zákona o přestupcích nepovažujeme, neboť jeho informační hodnota je nulová (příloha 2). 
 
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že pokud z důvodu Vaší nečinnosti dojde k promlčení přestupku, budeme 
se domáhat vyvození osobní odpovědnosti příslušného úředníka. 
 
Dále na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si 
Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace: 
 

a) Jméno úředníka, který má na starosti vyřízení výše uvedeného oznámení, 
b) Informaci, zda byla osoba odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem, 
c) Informaci, zda byla případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a 

k jakému datu, 
d) Kopii konečného rozhodnutí o přestupku, popřípadě jiné vyhovené listiny o skončení věci. 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.        
 
 

Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 
Příloha: 1. oznámení o postoupení věci ze dne 17.2.2012, listina nazvaná „vyrozumění“ ze dne 14.3. 2012 


