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Sent: ursday, March 02, 2017 8:51 AM _ „

To: Mlynkové Natalia, Ing. et Bc.

Subject: Dotaz na stav věci — Zpráva o pověst-

Vážená paní Mlynková,

v příloze Vám zasílám Dotaz 11a stav věci ve věci Zprávy o pověstipmkterou

jste vypracovávala pro Krajské ředitelství POLICIE dne 25.1.2017, a o na z a e z ona

106/1999 Sb.

  

  

 

Předmětnou Zprávu o pověsti rovněž připojuji k tomuto emailu.

Vaši odpověď mi prosím zašlete obratem na tento email.

Děkuji a zůstávám s pozdravem.

 
 



 

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Odbor vnitřních věcí

k rukám paní Ing. Bc. Natalie Mlynkové, referenta odd. přestupků

V Ostravě dne 2.3.2017

Věc: Dotaz na stav věci «- _Zpráva o

č.j. POR 416932017Imlyn ze dne 25.1.2017

Vážená paní Mlynková,

v souladu ze zákonem 106/1999 sb. se na Vás obracím ve výše uvedené věci

,s dotazem. na stav věci, a to konkretně:

jaké je me postavení ve všech uvedených případech? (f svědek, poškozený,

oznamovatel, apod. )

- čeho se projednávané přestupky konkrétně týkají?

- kdo byl oznamovatelem jednotlivých projednávanýdh přestupků? *

-_jaký je stav-věci jednotlivých projednávaných přestupků? Byly již ukončeny, předány

s jakým závěrem? apod.

Odpověď mi prosím zašlete obratem na uvedenou emailovou adresu

Děkuji, s pozdravem

  



 

_přepisfowgrafie č. P1020824 z trestního Spisu sp. za 72 T 7/201 7

\:

vyřešen 11.1.2016 postoupeno PČR

§ 49 odst. 1 písm. c) proti občanskému soužití

č- případu: 2016/0338

vyřešen: 19.4.2016 postoupeno Okresní státní zastupitelství

§ 49 odst. 1 písm. b) proti občanskému soužití z. č. 200/1990 Sb., § 49 odst. 1 písm. a)

č- případu: 2016/1278 _ _

vyřešen: V řízení Hzpracovatel Lenka Tylšarová 599 480 636

Š 49 odst 2 písm. c) 1.10-2016 - pmti občanskému soužití

č- případu: 2016/1433 .

vyřešen: V řízení —— zpracovatel Lenka Tyléarové' 599 480 636

5 49 odst. 2 písm. d) 1.10.2016 - proti občanskému soužití

č— případu: 2016/1485 _ * *

vyřešen: V řízení — zpracovatel Lenka Tylšarová 599 480 636

§ 49 odst. ~1 písm. a) profi‘obéanskému soužití

č— případu: 2017/0009

vyřešen: V fizeni — zpracovatel Lenka Tylšarová599 480 636

§ 49 odst. 1 písm. a) protíobčanskému soužití

č- případu; „2017/0077

vyřešen: V řízení — zpracovatel Lenka Tylšaróvá 599 480 636

Ing; Bc. Natalia Mlynková

“referent oddělení přestupků
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tajemmk

Vaše značka:

Ze dne: 02.03.2017 '“ lImlillxlllsuilgslllslglsugslallll !| “I I"

C. j.: POR11139/2017/fial

Sp. zn.: S POR 11139/2017/2

Vyřizuje: Mgr. Jan Fiala

Telefon: 599 480 630

Fax: 599 480 602

Email: jfiala@m0pomba.cz

Datum: 17.03.2017

Váženýpane-

na základě Vaší žádosti o poskytnutí infonnací označené jako Dotaz na stav věcí — Zpráva

o pověsti_narozen č.j. POR 4169/20] 7/mlyn ze dne 25.1.2017

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnem přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

doručené statutárnímu městu Ostrava -— Úřadu městského obvodu Poruba, jako povinnému subjektu,

dne 2.3.2017, Vám sdělují následující.

V rámci spisů vedených povinným subjektem, jež jsou ve Vaší žádosti označeny jako č. případu

2015/0993, 2015/1635, 2015/1636, 2015/1637, 2015/1638, 2015/1639, 2016/1485, 2017/0009,

2017/0077, jste v postavení podezřelého ze spáchání přestupku.

Veškeré shora uvedené případy se týkají podezření ze spáchání přestupků proti občanskému soužití

dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. c) a d) zákona č- 200/1990 Sb., o přestupcích, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcíc “).

Oznamovatelem všech shora uvedených případů byla Policie ČR.

Případy označené jako č. 2015/0993, 2015/1635, 2015/1636, 2015/1637, 2015/1638, 2015/1639

byly postoupeny Policii ČR, jež o to požádala dle pokynu Okresního státního zastupitelství

v Ostravě, případ označenýjako č. 2016/1485 byl dle § 66 odst. 2 zákona o přestupcích odložen a 11

případů označených jako č. 2017/0009, 2017/0077 byla pouze podána omámení o přestupku, kdy

běží zákonná lhůta pro podání návrhu najejich projednání.

Mgr. Aleš Novotný

tajemník

Na vědomí:

— Odbor vnitřních Věcí „. oddělení sekretariátů

Klimkovická 55123, 703 56 Ostrava |_č 00845451 DIČ 0200845451 OSTRAVA!!!

www.poruba.ostrava.cz Cislo účtu 1649335379/0800 PORUBA
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Úřad městského obvodu Poruba
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Útvar právní podpory
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Č. 3.: POR 13708/2017/hana

Sp. zn.: S POR13708/2017/1

Vyřizuie: Mgr. Veronika Hanáková

Telefon: 599 480 639

Fax: 599 480 212

E—mail: vhanakova@moporuba.cz

Datum: 17.03.2017

ROZHODNUTÍ

Úřad městského obvodu Poruba, útvar právní podpory, jako věcně a mismé příslušný orgán

povinného subjektu příslušný dle ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále

jen „povinný subjekt“), rozhodl na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“) v souladu

sustanovením § 15 odst. 1 Int'Z o žádosti— nar. Fil-vaše bytem

ze dne 2. 3. 2017 o poskytnutl ormacl označené jako

Dotaz na stav věci — Zpráva a pověsti —narozen_
č.j. POR 4169/2017/771011’!

ze dne 25.1.20] 7:

„Jaké je mé postavení ve všech uvedených případech (svědek, poškozený, oznamovatel apod.?,

čeho se projednávané přestupky konkrémě týkají?, kdo byl oznamovatelem jednotlivých

projednávaných přestupků?, jaký je stav věcí jednotlivých projednávaných přestupků? Byly již

ukončeny, předány s jakým závěrem? apod. “

takto:

Žádost žadatele- nar._trvalebytem—

_
o poskytnutí Výše uvedených informací o přestupkových

řízeních č. případu 2016/0338, 2016/1278, 2016/1433, 2016/1485, 2017/0009, 2017/0077 a č.

případu 2015/0993, 2015/1635, 2015/1636, 2015/1637, 2015/1638 a 2015/1639 se dle § 8a a 15

odst. 1 Ian a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

v-vr

pozdejsrch předpisů

se částečně odmítá,

a to v rozsahu poskytnutí informací o

- informací týkajících se přestupkových řízení vedených u Statutárního města Ostravy — Úřadu

městského obvodu Poruba označených žadatelem jako č. případu 2016/0338, 2016/1278,

2016/1433.
' *

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 153 00845451 DIČ 0200845453

www.poruba.ostrava.cz
Cisio účtu 1649335379/0800
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Odůvo
dnění

:

Úřad městského
obvodu Poruba (dále jen

ovinný subjekt“) o “ ne 2.3.2017 žádost_

’dI- —
tt'vale bytem _

lw
má
le

jen

„žadate “) o poskytnutí
informací

dle IniŠZ., a to kcnkrétně
poskytnutí

informací
označené

jako

Dotaz na stav věci — Zpráva a pověsti „
drea

m-č.
j. POR 4169/2017/

mlyn

ze dne 25.1.2017:

. “

„Jaké je má postavení
ve všech uvedených

případech
(svědek, poškozený

, oznamovat
el apod.?,

čeho se projednáv
ané přestupky

konkrétně
týkají/, kdo byl oznamovat

elem jednotlivý
ch

projednáv
aných přestupků/

, jaký je stav věci jednotlivý
ch projednáv

aných přestupků?
Byly již

r

ukončeny,
předány s jakým zavěrem?

apod.“.

Formou přílohy pak žadatel přeposlal
listinu označenou

jako _Š
řep

isfotografie
č.

P1020824
z trestního spisu spzn. 72 T 7/2017, která obsahuje seznam přestup ° proti obča

nskému

soužití označeným
i č. případu 2016/0338,

2016/1278,
2016/1433,

2016/1485,
2017/0009

a

2017/0077.

Jako druhápříl
oha označe

ná jako Zpráva o pověsti b
yla přeposlána

kopie listiny Statutární
ho města

Ostrava ~— Uřadu městského
obvodu Poruba, odbor vnitřních věci, č.j. POR 4169/2017/

m1yn ze dne

25.01.2017
, která byla adresovan

á Krajskému
ředitelství

policie Moravskos
lezského

kraje

v Ostravě, a která obs
ahuje sezn

am přestupků
žadatele v

letech 2013
—2017.

Povinný subjekt žadateli částečně v
yhověl dne 17.3 .2017

poskytnut
ím všech v

yžádaných
informací

v přestupkov
ých říZeních č. případu 2016/1485,

2017/0009,
2017/0077

a č. případu 2015/0993,

2015/1635
, 2015/163

6, 2015/163
7, 2015/163

8 21 2015/16
39.

K části žádosti o informace,
které povi

nný subjekt odmitl poskytnout
, tj. informa

ce k přestupko
vým

řízením proti občanském
u soužití označenými

č. případu 2016/0338,
2016/1278,

2016/1433,

vyjmenova
nými na listině pojmenovan

é jako_
„ přepis fotografie

č. P1020824

ztresmího
spisu sp.zn. 72 T 7/2017, která je nedílnou součastí žádosti, uvádí povinný subjekt

následující
.

Povinný subjektkon
statuje, že předmětná

přestupkov
á řízeni pod uvedenými

označeními
nejsou

v žádném vztahu k žadateli. Dle ust. § 8a 1an poskytne povinný subjekt informace
týkající se

osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v
souladu s právními

předpisy up
ravujícímí

jejich ochranu. Jestliže žadatel pož
adoval ve své žádosti inf

ormace vztahující

se k přestupko
vým řízením, ve kterých není u" tníkem, je třeba zkonstatova

t, že údaje týkající se

těchto řízení, jež j
sou vedeny

na jiné osoby, jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a tyto údaje lze tak poskytnout
pouze se

souhlasem
dotčených

osob/dotče
né osoby. Jelikož povinn' subjekt nemá od dotčených

osob/dotče
né osoby souhlas k poskytnutí

požadovan
é informace,

je vůči těmto údajům splněn

důvod pro částečné odmítnutí žádosti.

S ohledem na výše uvedené tak povinný subjekt odmitl poskytnout
p“edmě1:no

u informaci,
a to

z důvodu ochran osobních úd
a'ů dle 8a Ian ve 5 o'ení s 5 odst. 2 zákoně o ochraně osobních

údajů. Poskytnutí
těchto informací by bylo nezákonný

m zásahem povirmého
subjektu do práva

dotčené osoby/dotč
ených osob na informacni

sebeurčení
a nenáleží do rozsahu informačni

povinnosti
povinného

subjektu.

   

Klimkovické 55/28. 708 se Ostrava
l_č 00845451 DIČ 0200845451

wwmporub
anstrava

sz

Cisio účtu 1649335379
/0800



Poučení () odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává kMagisuátu města Ostravy prostřednictvím

Úřadu městského obvodu Poruba, útvaru právní podpory. V odvolání musí být uvedeno, proti

kterému rozhodnutí odvolání směřuje, vjakém rozsahu ho napadá a v čem je odvolatelem spatřován

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoiáni

se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnOpís zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník

dostal jeden stejnOpis.

. -____-————-—-
————“

Sžoiutórní město
Oshawa

Úřad měsíského obvodu Poruba

' Kllmkovlcké 2BI55

mu 56 Osnova - Poruba

JM“-
 

   

Mgr. Aleš'Novomý g

tajemník Uřadu městsk ho obvodu Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava If: 00845451 DIČ 0200845451
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