
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

  

 
  
Poskytnutí údajů ve věci vypočtených přestupkových řízení  

 

 

K uvedené žádosti si Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ dovoluji sdělit následující skutečnosti. 

Doplňuji, že toto sdělení je na základě Vaší žádosti zasíláno na Vámi sdělenou adresu elektronické pošty, a 

to ve Vámi požadovaném formátu RTF. S ohledem na skutečnost, že formát RTF nelze elektronicky 

podepsat, zasílá povinný subjekt toto sdělení souběžně i ve formátu PDF s připojeným zaručeným 

elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby.  

 

K bodu č. 1 žádosti:  

Kdo je oznamovatelem (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby) ve věcech zapsaných 

na přestupkovém oddělení pod čísly 4958/2014, 3055/15, 9423/2015, 922/2016, 1510/2016, 2633/2066, 

2634/2016)  

Dotazovaná řízení byla vedena povinným subjektem, konkrétně pak správním odborem Magistrátu města 

České Budějovice, přičemž v případě:  

- Policie 

České republiky, OOP České Budějovice,  

 

– Městská policie České Budějovice.  

 

K bodu č. 2 žádosti:  

Zda jde o odložená oznámení.  

Všechna shora označená oznámení byla v souladu s § 66 zákona o přestupcích odložena. IČ: 002 44 732 

DIČ: 077-002 44 732 číslo tel. ústředny: 038/680 11 11 038/670 01 11  

 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

K bodu č. 3 žádosti:  

Čísla jednací přestupkových řízení, jichž žadatel je či byl dotčenou osobou od května 2016.  

Povinný subjekt k této otázce sděluje, že pojem dotčené osoby byl do příslušného ustanovení zákona o 

přestupcích zaveden až s účinností ode dne 1. 10. 2016. Nicméně za Vámi uvedené období (tj. od května 

2016) lze uvést následující věci, v nichž jste měl postavení dotčené osoby ve smyslu § 66 odst. 4 zákona o 

přestupcích ve znění účinném ode dne 1. 10. 2016: č. 1774/2016, 1956/2016, 1957/2016 a 1958/2016.  

V těchto případech jste byl rovněž jako dotčená osoba správním orgánem vyrozuměn (přestože zákonná 

povinnost správního orgánu je takové vyrozumění až v případech skutků spáchaných po 1. 10. 2016). 

Povinný subjekt doplňuje, že ve všech čtyřech věcech označených v předchozím odstavci jste byl 

oznamovatelem.  

Žádné jiné než shora uvedené případy, v nichž byste byl jednáním osoby podezřelé ze spáchání přestupku 

dotčen, povinný subjekt za Vámi uvedené období neeviduje.  


