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V Lanškrouně 30. října 2012

Odpověď na žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 

18.05.2012 upřesněná dne 21.05.2012

Městský úřad Lanškroun obdržel dne 16.10.2012 Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje 

ze dne 10.10.2012 č.j. KrÚ 62611/2012, týkající se Vaší žádosti o informaci ze dne 18.05.2012.

Na základě Vaší žádosti a Rozhodnutí Krajského úřadu Vám poskytujeme následující informace i ty, 

které jsme Vám poskytli již 24.05.2012:

a) Bc. Květa Lochmanová, referentka oddělení právního a přestupků 

b) Oznámení o přestupku bylo podáno, více než půl roku po spáchání přestupku a v souladu se 

zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

přestupcích) nelze přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok (v jednoroční 

lhůtě musí rozhodnutí o přestupku nabýt právní moci). Obviněný z přestupku se proti 

rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odboru právního a přestupků, odvolal. Nebylo 

tedy možné, i při zachování všech lhůt, které ukládá zákon o přestupcích a zákon č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve 

zbývajícím čase ukončit přestupkové řízení, aniž by došlo k prekluzi (respektive k zastavení 

řízení z důvodu uplynutí jednoroční prekluzivní lhůty, která uplynula dne 01.07.2012). 

Osoba, na níž bylo podáno oznámení o přestupku, tedy potrestána nebyla.

Oživení , o. s. 

Ing. Štěpán Rattay

Muchova 13

160 00 PRAHA 6

Kancelář starosty a tajemníka
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c) Vzhledem k tomu, že pokuta nebyla pravomocně uložena, nebyla ani uhrazena.

d) Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací čj. MULA 30752/2012 (viz 

příloha).

       

S pozdravem

Ing. Petr Kotěra

tajemník městského úřadu

Příloha:

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací čj. MULA 30752/2012

Rozhodnutí o přestupku ze dne 21.05.2012 čj. MULA 14655/2012

Rozhodnutí ze dne 25.9.2012 čj. KrÚ 59787/2012 
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