POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Žádost o poskytnutí informace
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o
poskytnutí informace, za jaké konkrétní přestupky proti bezpečnosti silničního provozu v obci
Všechromy bylo uděleno 28 pokut ve dnech 4.7.2013, 5.7.2013, 24.8.2013, 9.10.2013, 11.10.2013,
13.10.2013, 18.10.2013, 24.10.2013,1.11.2013 a 6.11.2013, zmiňovaných ve vašem sdělení č.j. KRPS421273-1/ČJ-2013-0100AP-106 ze dne 19.12.2013. Požadované informace stačí poskytnout v rozsahu:
druh přestupku / počet přestupků v daném období / celková výše udělených pokut – pro každý druh
přestupku zvlášť.
Odůvodnění:
V žádosti ze dne 15.10.2013 jsem žádal o poskytnutí informací „kolik pokut a v jaké výši bylo uděleno,
vč. datumů“ za parkování na chodníku před domy č.p. 26 a 28 v obci Všechromy v období od 3.7.2013 do
podání žádosti. Jelikož jsem požadovanou informaci v zákonné lhůtě neobdržel, podal jsem na postup
policie dne 31.10.2013 stížnost. Dne 7.11.2013 jsem obdržel antidatované sdělení OOP Říčany, ve
kterém však chyběly požadované údaje o výši a datumech udělení pokut. Na postup policie jsem proto
podal další stížnost, v odpovědi ze dne 27.11.2013 jsou však pouze zopakovány prakticky stejné
informace jako v předešlém sdělení, proto jsem podal další stížnost, na základě níž mi bylo poskytnuto
výše citované sdělení vašeho útvaru. Z tohoto sdělení však stále není zřejmé, zda se uvedené informace o
uložených pokutách týkají skutečně parkování na chodníku před domy č.p. 26 a 28, naopak lze z dalšího
textu dovodit, že za tento druh přestupku policie žádnou pokutu neudělila a poskytnuté informace tedy
neodpovídají podané žádosti. Jelikož jsem z osobních důvodů nestihl podat v zákonné lhůtě stížnost proti
vašemu postupu podle § 16a InfZ, řeším v souladu se zákonem situaci touto žádostí.

Ve Všechromech dne 26.1.2014
Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
Všechromy 63
251 63 Strančice
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