
Ž Á D O S T 
o poskytnutí informace 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu informacím 
_____________________________________________________________________ 
 
Městský úřad v Luhačovicích 
 
odbor Správní 
 
Jméno a příjmení žadatele (fyzická osoba): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Trvalé bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Telefon, fax, e.mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Obsah požadované informace: 

Žádám Vás o sdělení, jaké a kdy byly MU Luhačovice předány věci přestupkové agendy po 

1. 10. 2016 (zejmény strany PČR) vč. odložených a zastavených, ve kterých figuruje jako 

oznamovatel, svědek, poškozený či obviněný, některá z těchto osob: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zároveň Vás žádám o stručný popis obsahu věci a v jakém stupni projednání se nachází, 

případně s jakým výsledkem byla věc projednána a k jakému datu nabyla právní moc. 

Děkuji. 

 

Datum: 1.2.2018                             Podpis žadatele: 

sekretariat
Textové pole
I/3/2018/20
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Městský ú řad Luha čovice  
odbor vnitřních věcí 
nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN.: MULU 2177/2018 
ZE DNE: 01.02.2018 
NAŠE ZN./Č.J.: MULU 2847/2018/201 

VYŘIZUJE: Bc. Lucie Suchánková 
TELEFON: 577 197 451 
EMAIL: levkov@mesto.luhacovice.cz 

DATUM: 13.02.2018 

 

 

 
Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu 
k informacím  
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi 01.02.2018, Vám sdělujeme následující: 
 
přestupkové spisy oznámené správnímu orgánu po dni 01.10.2016, týkající se osob, které uvádíte ve 
své žádosti: 
 
naše sp. zn. 15438/2017/201 83-P ŘK 

Odloženo usnesením s nabytím právní moci dne 09.01.2018: 

čj. KRPZ-92529-7/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 15.09.2017) 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

 
Probíhající řízení: 

čj. KRPZ-92529-7/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 15.09.2017) 

• přestupek proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích 

 
naše sp. zn. 18491/2017/201 101-P ŘK 

Odloženo usnesením s nabytím právní moci dne 10.01.2018: 

Oznámení Policie ČR, OO Luhačovice, čj. KRPZ-98537-2/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 15.09.2017) 
a čj. KRPZ-110818-5/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 03.11.2017) 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

 



2 
 

Probíhající řízení: 

Oznámení Policie ČR, OO Luhačovice, čj. KRPZ-53687-5/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 08.06.2017), 
čj. KRPZ-92545-4/PŘ-2017-150513 (doručeno dne 08.09.2017) a čj. KRPZ-110818-5/PŘ-2017-150513 
(doručeno dne 03.11.2017) 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

• přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích 

 
Na základě § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme 
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb. není požadována. 
 
 
                                                                                                             
Bc. Lucie Suchánková 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
elektronicky podepsáno 


