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ZE DNE:  5.1.2023 
 
ČJ.:            MMCH/02691/2023/OIA/Kuhn 
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DATUM:  19.1.2023 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane , 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 5.1.2023: 
 
Podle § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám tímto o poskytnutí informací ze spisu ZN.: , původně 
vedeno na Policii České republiky obvodní oddělení Chomutov - město pod č. j. 

 
 
1) Jaké listiny jsou součástí tohoto spisu (kopii Obsahu spisu). 
2) Co uvedl J  H  nar. při podání vysvětlení na Policii České republiky (kopii 
Úředního záznamu o podání vysvětlení). 
3) Co uvedla hlídka Policie České republiky ve svém Úředním záznamu (kopii Úředního záznamu). 
4) Kopie případných dalších listin, které do tohoto spisu vložila Policie České republiky. 
5) Kdy a na základě čeho Policie České republiky tento spis oznámila správnímu orgánu na 
Magistrát města Chomutov (kopii Oznámení přestupku). 
6) Kdy byl tento spis zaevidován na Magistrátu města Chomutov a komu byl přidělen. 
7) Jaké úkony správní orgán ve spise provedl od zaevidování do 23. 12. 2022. 
8) Na základě čeho, správní orgán shledal, že tento spis odloží dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - 
odůvodnění Usnesení o odložení věci (kopii Usnesení o odložení věci). 
 
sděluje následující:  
 
1. Součástí spisu jsou následující listiny:  

a. Oznámení přestupku ze dne 24.10.2022 – 5 stránek 
b. Oprávněné úřední osoby ze dne 2.11.2022 
c. Usnesení o odložení ze dne 23.12.2022 
d. Vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku o odložení věci ze dne 23.12.2022 
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Kopie dokumentů požadovaných pod body 2 – 5 poskytujeme v anonymizované podobě přílohou. 
 
6. Spis byl na MMCH zaevidován dne 2.11.2022 a byl přidělen Odboru dopravních a správních 
činností, konkrétně oprávněné úřední osobě Petře Kochové. 
 
7. Do dne 23.12.2022 správní orgán prostudoval policejní spisovou dokumentaci a dne 23.12.2022 
vydal Usnesení o odložení věci 
 
8. Přílohou poskytujeme anonymizované Usnesení o odložení věci. 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


