MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:

14. 02. 2019
MULB/00697/2019/OSMRM/MBi

ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informace
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 4. 2. 2019
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidovanou pod č.j. MULB/00697/2019, kterou podala
společnost SuperDoručovatel.cz, s. r. o., IČO: 06802923, se sídlem U Hřiště 334, 252 67 Tuchoměřice (dále jen
„žadatel“) rozhodl takto:
K bodu č. 1 podané žádosti o poskytnutí informace ve znění: Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků
spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti,
případně kliku dveří „předzahrádky“? povinný subjekt sděluje, že žádný metodický pokyn pro projednávání
uvedených přestupků neexistuje.
Žádost o poskytnutí informace ve znění:
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 klku“ 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.
se v bodech 2., 3. a 4. podle ustanovení § 2 odst. 4 a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
částečně odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 4. 2. 2019 od společnosti SuperDoručovatel.cz, s. r. o., IČO: 06802923,
se sídlem U Hřiště 334, 252 67 Tuchoměřice, žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
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?
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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.
Informace k bodu č. 1 je dle § 4a poskytnuta.
Informace k bodům 2., 3. a 4 se týkají dotazů na neexistující informace, názory a budoucí rozhodnutí, což spadá do
§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. a tudíž se povinnost poskytovat informace na tyto otázky nevztahuje. Povinný
subjekt v tuto chvíli nedokáže specifikovat, jak by se nastalé situace řešily. Jedná se tedy o faktické důvody pro
odmítnutí poskytnutí informace.
S ohledem na výše uvedené rozhodl městský úřad Lázně Bohdaneč tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat
do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Obdrží:
SuperDoručovatel.cz, s. r. o (IČO: 06802923), U Hřiště 334, 252 67 Tuchoměřice
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