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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle 5 14 odst. 5 písm. 11) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská policie Příbram. obdržela dne 31.08.2022 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů (dále také jako .,lan"). o paskytnutí
informací.

Na základě Vaší žádosti zasíláme níže Vámi požadované odpovědi:

1. Poskytuji anonymizované kopie 8 úředních záznamu — příloha č. 1.

2. Přestupkové řízení bylo vedeno pod zn. R 457/22, oprávněnou úřední osobou byla Bc. Lenka
Prejzková. vyrozumění o odložení věci Vám bylo doručeno (doručení vykázána 22.07.2022).

3. Ze třinácti Vámi uvedených hovoru strážníci městské policie (dále MP) zpracovali 8 úřednlch
záznamu. které jsou Vám poskytnuty vbodě 1. Ostatní výjezdy jsou pouze zaznamenány
v informačním systému MP Manager.

4. Institut poskytování informací neslouží ke sdělování názorů či stanovisek. Pro úplnost však
uvádím. že je kompetencí strážníka vyhodnotit situaci na místě. Pokud jsou splněny zákonné
duvody strážník pak postoupí toto podezření ze spáchání přestupku příslušnému správnímu
orgánu. Pokud k deliktnímu jednání nedochází. není povinností předávat úřední záznam k dalšímu
postupu. MP zpracované úřední záznamy postoupila k prověření též stavebnímu úřadu
a živnostenskému úřadu. aby došlo k posouzení případného jiného protiprávního jednání.

5. MP neposkytuje úřední záznamy na základě e—mailové žádosti občanu.

6. Odbor silničního hospodářství povoluje předzahrádky jako formu zvláštního užívání komunikací
podle zákona č. 13/1997 Sb,. o pozemních komunikacích. v platném znění. Zákon vtěchto
případech ukládá povinnost silničnímu správnímu úřadu rozhodovat výhradně v souladu
s příslušným ustanovením — tj. povolení předzahrádky lze uděiit v souladu s š 25 odst. 6 písm. c).
Pro povolení předzahrádky ma' žadatel doložit náležitosti a dokumenty stanovené v uvedeném
paragrafu, tedy souhlas viastníka dotčené komunikace a pokud by zvláštní užívání mohlo ovlivnit
bezpečnost a plynulost proyozu na pozemních komunikacích. pak ještě i souhlasné stanovisko
příslušného orgánu Policie Ceské republiky. Povolení zvláštního užívání je výkonem státní správy.
Při jeho rozhodování nelze brát v úvahu jiné skutečnosti (např. stanoviska hygienická stanice) než
ty. které zákon požaduje.

'

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme. že úhradu dle 5 17 citovaného zákona nevyžadujeme.

Podle 5 5 odst. 3 |an bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na
webu města (http:l/www.pribram.eu)
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