Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/04/2016

Ze dne:

23.03.2016

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora
V Praze, dne 23. března 2016
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen „Žádost“)
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme
požádat o následující informace.
V kolika případech Váš Úřad jakožto evidenční orgán dle § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů (dále jen „ZSZ“) v období od 1. ledna 2014 do dnešního dne veřejné funkcionáře ve
smyslu ZSZ:
1. žádal o doplnění informací dle § 14 odst. 2 písm. d) ZSZ;
V kolika případech bylo ve stejném období na základě informací evidenčního orgánu dle § 14
ZSZ přestupkovou komisí:
2. zahájeno přestupkové řízení na základě oznámení evidenčního orgánu dle § 13 odst. 7 ZSZ,
3. postoupeno projednávání přestupku dle ZSZ jinému správnímu orgánu podle § 14 zákona č.
500/2004 Sb. správního řádu,
4. skončeno přestupkové řízení o přestupku dle ZSZ s veřejným funkcionářem
a. uložením sankce napomenutí dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích (dále jen „ZPř“),
b. uložením sankce pokuty dle § 11 odst. 1 písm. b) ZPř,
c. bylo od uložení sankce upuštěno podle § 11 odst. 3 ZPř.

Uvedené informace, prosím, zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
této žádosti na adresu naší kanceláře ………………………………………………... Je-li to možné, žádáme
přednostně o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky. ID datové
schránky: ……………., popř. na e-mailovou adresu: …………….@.........
Předem děkuji za vaši ochotu a spolupráci při vyřizování Žádosti.

Odpověď ze dne:

04.04.2016

Poskytl odbor:

KAN

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, sděluji:

Ad 1) v uvedeném období evidenční orgán nežádal o doplnění informací ve smyslu §14 odst. 2 písm.
d) ZSZ
Ad 2) v uvedeném období nebylo zahájeno řízení dle ust. § 13 odst. 7 ZSZ
Ad 3) v uvedeném období nebylo postoupeno projednání přestupku dle ZSZ jinému správnímu
orgánu podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení
Ad 4) vzhledem k tomu, že v období od 1.ledna 2014 nebyl projednáván žádný přestupek dle
ust. § 23 odst. 1,2 ZSZ, nebyla uložena sankce napomenutí (dle ust. § 11 odst. 1 písm. a)
zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen PZ), nebyla
uložena sankce pokuty dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) PZ, ani nebylo upuštěno od uložení sankce
ve smyslu § 11 odst. 3 PZ.

S pozdravem
Tomáš Hobl
tajemník MU
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 102
www.mu.kutnahora.cz

