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žádám vás timto, die zákona o svobodném přístupu k informacim, o

poskytnuti nasiedUJiCi informace:

1.

Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočiva'icich v

umisteni rek1amniho sde1eni, pripadné sTevoveho kuponu, na iiku

vstupnich dveri nemov1tost1, pripadne k11ku dveři „predzahrádky“?

Po kom je v takovém řipadě, d1e přis1ušného metodického pokynu,

vymáhána uiožená san ce, respektive kdo je za toto jednáni

odpovědný? Rekiamni agentura, která je na „visačce na k1iku"

vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na k1iku“ inzeruje

viastni produkt či s1užbu?

Pokud by v obvodu, který spadá pod váš správni orgán takováto

inzerce byia poskytována, respektive pokud by rekiamni agentura

umistiia „visačku na kiiku“, na které by by1a inzerce na jeden či

vice subjektů třetich stran, zaháji1 by Vás správni orgán Správni

řizeni pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoii?

PodTe jakého závazného právního předpisu a právnivkva1ifikace by váš

správni orgán shora uvedenou inzerc1_posuzova1, pripadne zda vubec

váš spravni orgán ve shora uvedenem jednani spatruge znaky spravniho

deiiktu či přestupku.

 

Požadované informace, prosim, poskytněte na e-mai1, ze kterého je podáni

učiněno,
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Vážení,

na základě Vaší žádosti o informace (viz příloha, naše č.j. POR 6234/2019) sdělují následující:

Ad 1) Metodický pokyn předmětného obsahu nemáme.

Ad 2) viz odpověd'ad 1)

Ad 3) Povinnost poskytovat informace se dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dotaz č. 3

z Vaší žádosti je právě takovým dotazem. V této souvislosti pouze uvádím, že každou skutkovou událost je pro účely

posouzení možného porušení právních předpisů nutno posuzovat s přihlédnutím ke všem okolnostem, za nichž k ní

došlo. Nelze proto předem generalizovat právní kvalifikaci možného porušení právních předpisů na základě jedné

vybrané okolnosti.

Ad 4) viz odpovéd’ad 3)

S pozdravem
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