VYŘÍZENÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O INFORMACI

Datum přijetí žádosti:

02.01.2019

Evid. číslo podatelny:

MUBKe – 004/19

Číslo v evidenci žádostí podle zák. 106/1999 Sb.: 1
Forma žádosti:

x

Žadatel:

dopis

fax

e-mail

datová schránka

Jaromír Bezvoda,

Stručný obsah žádosti:
Žádost o podání informací k přestupkovému řízení vedenému proti

Žádost vyřídil:
Jméno:
Dagmar Špinarová
Odbor:

správní

Číslo jednací:

39/2019/MUBK/Spi.

Datum vyřízení žádosti (předání na podatelnu MěÚ) 16.01.2019
Vyřízení žádosti:

x informace poskytnuta

informace odmítnuta

Stručný obsah písemné odpovědi na žádost a kopie této odpovědi:
Kopie odpovědi přiložena.

odložení

Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek
Pan
Jaromír Bezvoda
5
Čj. 39/2019/MUBK/Spi
V Borohrádku dne 15.01.2019

Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Oznamujeme Vám, že Vaše žádost ze dne 02.01.2019 o poskytnutí informace ve věci
přestupků byla vyřízena:
1) Jak byla řešena a s jakým výsledkem byla uzavřena druhá část projednávaného
přestupku vedeného proti panu
(viz vaše odmítnutí informace v dopise
ze dne 26.9.2018)?
K bodu 1)
Druhá část projednávaného přestupku vedeného proti panu
byla Komisí pro
projednávání přestupků města Borohrádek řešena v řízení o přestupku vedeném pod sp.zn./č.j.:
622/2017/MUBK/Spi/PK15 při ústním jednání, kdy po projednání věci a provedeném
dokazování komise rozhodla usnesením pod sp.zn./č.j.: 622/2017/MUBK/Spi/PK15
dne 06.03.2018 tak, že řízení se zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se řízení vedlo,
nebylo obviněnému prokázáno, usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 03.05.2018.
2) Jak bylo řešeno a jaký byl učiněn závěr ve věci fyzického napadení, kterého se
dopustil pan
?
K bodu 2)
Komisi pro projednávání přestupků města Borohrádek ve věci Vámi popsaného skutku, tj.
nebylo doručeno žádné
oznámení/podání, na základě kterého by komise případně zahájila řízení z moci úřední či se
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. O tom, jak věc byla řešena a jaký byl
učiněn závěr, nemůže komise žádné informace poskytnout, neboť takovými informacemi
nedisponuje.
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3) Zda vám bylo postoupeno „Trestní oznámení, podané
u PČR a zda již
toto řešila a nebo řeší vaše Komise pro projednávání přestupků. Pokud vám bylo řízení
již uzavřeno, tak s jakým výsledkem?
K bodu 3)
Komisi pro projednávání přestupků města Borohrádek nebylo ve věci Vámi popsané
postoupeno „Trestní oznámení“ podané na
, komise tudíž tuto věc neřešila.

Zpracovatel: Dagmar Špinarová

Za město Borohrádek

Mgr. Martin Moravec
Starosta města

Podpis:

