
MĚSTO  JESENÍK
MĚ� STSKÝ�   Ú� Ř� AD  JĚSĚNÍ�K

Ú� tvar tajemní�ka

Ž� a�dost  o  poskytnutí�  informace  dle  za�kona  c(.  106/1999  Sb.,  o  svobodne�m  pr(í�stupu
k informací�m č. 07/2019
Č� .j.: MJ/06121/2019

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 04.02.2019 obdrz(el Me(stsky�  u� r(ad Jesení�k, Odbor spra�vní� z(a�dost o poskytnutí� informace v souladu se
za�konem c(.  106/1999 Sb.,  o svobodne�m pr(í�stupu k informací�m,  ve zne(ní�  pozde( js( í�ch pr(edpisu7  (da� le jen
„za�kon o informací�ch“).

Žádost o sdělení:

Obsah žádosti/dotazu
Žádám  Vás  tímto,  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  o  poskytnutí
následujících informace:

1. Existuje  metodický  pokyn  pro  projednávání  přestupků  spočívajících  v  umístění  reklamního
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti,  případně kliku dveří
„předzahrádky“?

2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce,
respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“
vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?

3. Pokud  by  v  obvodu,  který  spadá  pod  Váš  správní  orgán  takováto  inzerce  byla  poskytována,
respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na
jeden či  více  subjektů třetích  stran,  zahájil  by  Váš  správní  orgán správní  řízení  pro  porušení
některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?

4. Podle  jakého  závazného  právního  předpisu  a  právní  kvalifikace  by  Váš  správní  orgán  shora
uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání
spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno.

K žádosti bylo sděleno:
K Vas(í�  z(a� dosti o informaci podle za�kona c(. 106/1999 Sb. ty�kají�cí�  se pr(í�padne�ho postihu za umí�ste(ní�
a s( í�r(ení� nevyz(a�dane�  reklamy v pr(estupkove�m r(í�zení� sde( lujeme, z(e Me(stsky�  u� r(ad Jesení�k, jako spra�vní�
orga� n,  není�  pr(í�slus(ny�  jednat  a rozhodovat  ve  ve(cech na za�klade(  za�kona c(.  40/1995 Sb.,  o  regulaci
reklamy a o zme(ne(  a doplne(ní� za�k. c(. 468/1991 Sb., o provozova�ní� rozhlasove�ho a televizní�ho vysí�la�ní�,
ve  zne(ní�  pozde( js( í�ch  pr(edpisu7 .  Dozor nad dodrz(ova�ní�m vy�s(e  uvedene�ho za�kona o regulaci  reklamy
naleznete v ust. § 7, pr(estupky r(es(í� ust. § 8.
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