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Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

 

 

 

 

Sdělení k žádosti  

 

 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy obdržel dne 18.5.2012 od Oživení, o.s., IČ: 67365353, se 

sídlem Lublaňská 18, Praha 2, písemnost, ve které bylo uvedeno, že tento subjekt se podáním ze dne 

13.2.2012 obrátil na Magistrát města Ostravy ve věci oznámení o přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit Pavel Drobil. 

Následně bylo poukázáno, že v rozporu s ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), neobdržel výše uvedený oznamovatel vyrozumění              

o učiněných opatřeních v dané přestupkové věci. Proto požádal o zjednání nápravy. 

 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy však musí k výše uvedenému jednoznačně konstatovat, že na 

základě oznámení o přestupku ve shora specifikované věci, které bylo Magistrátu města Ostravy postoupeno 

dne 2. 3. 2012, byl oznamovatel písemností č.j. SMO/100982/12/Vnitř./Dro ze dne 29.3.2012 v souladu 

s ust. § 67 odst. 4 zákona o přestupcích řádně vyrozuměn o dosavadních opatřeních učiněných ohledně 

předmětného oznámení o přestupku. Toto vyrozumění bylo oznamovateli dne 29.3.2012 odesláno do datové 

schránky, přičemž ještě téhož dne byla datová zpráva s tímto obsahem oznamovateli doručena. 

 

Tvrzení oznamovatele o nerespektování ust. § 67 odst. 4 zákona o přestupcích v dané věci je tedy 

nepravdivé, v důsledku čehož je učiněná žádost o zjednání nápravy bezpředmětná.   

 

S pozdravem 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Drong v.r. 

vedoucí oddělení civilněsprávního 

odbor vnitřních věcí 

 Oživení, o.s.  

 Muchova 13  
 160 00 Praha 6  
 ID datové schránky: ntauv78  
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/167365/12/Vnitř./Dro 
Sp. zn.: S-SMO/167365/12/Vnitř./2 

  
Vyřizuje: Mgr. Drong 
Telefon: +420 599 443 602 
Fax: +420 599 443 022 
E-mail: rdrong@ostrava.cz 
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