MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor správní a živnostenský
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Pan

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Liberec

24. 7. 2022

CJ MML 161858/22
SZ CJ MML 161858/22

Štíchová/485 243 711

27. 7. 2022

Počet listů 1

Počet příloh 2

Počet listů, sv. příloh 6

Sdělení informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
Vážený pane inženýre,
dne 24. 7. 2022 byla Magistrátu města Liberec, odboru správnímu a živnostenskému –
oddělení přestupků, tj. věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dále jen „povinný
subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). Žádost byla
zaevidována dle vnitřních předpisů magistrátu pod číslem CJ MML 161858/22.
Žádostí se domáháte poskytnutí dvou anonymizovaných prvostupňových meritorních
rozhodnutí, které povinný subjekt vydal ve věci přestupku proti občanskému soužití podle ust.
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Na základě Vaší žádosti Vám v souladu s ust. § 4a InfZ v příloze zasílám dvě požadovaná
anonymizovaná rozhodnutí. Datová schránka
kterou jste uvedl v žádosti, neexistuje
(obsahuje pouze 6 znaků), odpověď Vám zasílám do datové schránky, která je vedena na Vás,
jako fyzickou osobu, a prostřednictvím které jste žádost poslal.
Závěrem si dovoluji upozornit, že předmětná rozhodnutí se týkají konkrétních případů, kdy je
nelze takto paušalizovat, neboť každou přestupkovou věc je potřeba posoudit podle
příslušného spisového materiálu a v kontextu s tímto vytvořit vlastní správní úvahu.
S pozdravem
Mgr. Jitka Štíchová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského
podepsáno elektronicky
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