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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážení, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 04.02.2019, 
doručené našemu úřadu e-mailem dne 04.02.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, Vám níže poskytuji Vámi požadované informace: 

Otázka č. 1: Informaci, zda existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků 
spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku 
vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“? 

Město Šluknov nemá metodický pokyn pro projednávání Vámi uvedené věci. 

Otázka č. 2: Informaci, po kom je v takovém případě dle příslušného metodického 
pokynu, vymáhána uložená sankce, 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? 

Vzhledem k tomu, že město Šluknov nemá metodický pokyn a nikdy takový způsob reklamy 
neřešilo, nebyla uložena žádná sankce a nebylo tedy řešeno ani její vymáhání. 

Podle § 11 odst. 3 zákona povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění 
úkolů vznikly jeho činností. Informace „zda-li by správní orgán zahájil správní řízení pro 
porušení některého ze závažných předpisů, či nikoli“ nemá naše město k dispozici, a proto je 
nelze poskytnout.   

Otázka č. 3: 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. 

Nerelevantní – viz § 11 odst. 3 zákona, město jako povinný subjekt nemá tyto informace 
k dispozici. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 



 
     
     
     
 

 

stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 
schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

 

S pozdravem 

 

 

 
Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r. 
tajemnice 
 
 


