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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 7/2016 

Č.j.:  MJ/15243/2016  
    

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 

 

Dne 23.03.2016 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“).  
 

Žádost o informace ve věci: 

 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.  

 
K dané žádosti bylo sděleno: 

Městský úřad Jeseník jakožto evidenční orgán dle § 14 zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů (dále 

jen „ZSZ“) v období od 1. ledna 2014 do 26. března 2016:  

 

1. nežádal veřejné funkcionáře ve smyslu ZSZ o doplnění informací dle § 14 odst. 2 písm. d) 

ZSZ, 

 

2. nebylo přestupkovou komisí zahájeno přestupkové řízení na základě oznámení evidenčního 

orgánu dle § 13 odst. 7 ZSZ, 

 

3. nebylo přestupkovou komisí postoupeno projednávání přestupku dle ZSZ jinému správnímu 

orgánu dle 14 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, 

 

4. nebylo přestupkovou komisí skončeno přestupkové řízení o přestupku dle ZSZ s veřejným 

funkcionářem. 
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