
 

 

Záznam o průběhu vyřízení žádosti 

 

Žádost číslo: 59 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 133992/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 25.11.2022 

Obsah žádosti: Stížnost 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
 SVV 

Evidenční číslo odpovědi: MUSP 136558/2022 

Odpověď poskytnuta dne: 01.12.2022 

Odpověď poskytnuta:  

 

V plném rozsahu 

 

Přílohy: 0 

 

Vážený pane XXX, 
 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

25.11.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

důvodech, které vedly k vydání usnesení o odložení přestupku. 

 

Sdělení povinného subjektu k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. a ke stížnosti: 

Dne 22.10.2022 jste podal prostřednictvím své datové schránky stížnost na postup referentky 

oddělení přestupků Bc. Kláry Garabikové týkající se odložení věci – přestupku. Následně jste 

zaslal dne 28.11.2022 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ke sdělení důvodů, které vedly k vydání usnesení o odložení věci – přestupku 

podezřelého XXX. 

Vzhledem k tomu, že obsahem Vaší žádosti o informaci a stížnosti na postup referentky oddělení 

přestupků Bc. Garabikové je požadavek na zdůvodnění vydání usnesení o odložení přestupku, 

odpovídáme tímto na oba tyto podněty zároveň. 

Vaše žádost / stížnost se týká správního řízení vedeného pod sp. zn. 128043/2022 SVV-PŘ/KLG, 

kde oprávněnou úřední osobou k projednání oznámení byla určena referentka oddělení přestupků 

Bc. Klára Garabiková. Podezřelý z přestupku je Váš XXX.  

 

http://www.sumperk.cz/


 

Oznámení přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. C bod 3, 4) zák. č. 251/2016 

Sb., o některých přestupcích na pana XXX obdržel Městský úřad Šumperk, oddělení přestupků 

dne 15.11.2022 od Policie ČR OO Šumperk. Podstatou oznámení je skutečnost, že podezřelý XXX 

se ode dne 20.09.2022 opakovaně snaží navštívit Vašeho společného otce pana XXX v místě 

jeho bydliště, které je však současně trvalým pobytem podezřelého XXX. Vy jste na základě plné 

moci udělené Vaším otcem XXX podal na Policii ČR OO Šumperk předmětné oznámení přestupku, 

ze kterého vyplývá, že XXX se ode dne 20.09.2022 opakovaně snaží bez předchozího ohlášení 

navštívit XXX, který se však vzhledem k jeho minulosti obává o svou bezpečnost a svůj majetek. 

Ve Vašem vyjádření uvádíte, že podezřelý má otce opakovaně obtěžovat svými návštěvami, při 

kterých má na otce činit psychický nátlak s náznaky výhrůžek. Z Vašeho vyjádření dále vyplývá, že 

podezřelý má trvalý pobyt na stejné adrese jako otec XXX, v místě bydliště se však dlouhodobě 

nezdržuje. 

Vzhledem k tomu, že ze spisového materiálu nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by 

opravňovaly správní orgán k zahájení řízení proti podezřelému XXX, Bc. Klára Garabiková po 

předchozí konzultaci s vedoucí oddělení přestupků věc podezření z přestupku odložila dle § 76 

odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zák. 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ ), jelikož jednání podezřelého XXX nenaplnilo znaky 

skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití ani žádného jiného přestupku. O odložení 

věci jste byl v souladu s ust. § 76 odst. 3) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jako 

zmocněnec XXX informován prostřednictvím vyrozumění zaslaného dne 22.11.2022 do datové 

schránky. 

Dne 23.11.2022 pak správní orgán obdržel od Policie ČR OO Šumperk doplnění spisového 

materiálu (jeden list Vámi zaslaný do datové schránky Policie ČR), které však neobsahuje žádné 

nové skutečnosti, které by zakládaly důvod k zahájení řízení, proto byla písemnost pouze založena 

do spisu.  

Ze spisu dále vyplývá, že podezřelý XXX uvedl Policii ČR, že v minulosti bylo provedeno vypořádání 

majetku, kdy od svých rodičů získal procenta v bytovém družstvu a předkupní právo k bytu, kde 

žije jeho otec. V bytě má některé své věci, proto se snažil domluvit s otcem, aby za ním mohl 

docházet a kontrolovat také svůj majetek. Policii ČR pan XXX předložil dokument o podílu 

v bytovém družstvu. Následně Policie ČR náhledem do katastru nemovitostí ověřila, že jako 

vlastník je zde veden pouze pan XXX. 

Z celého obdrženého spisového materiálu je zřejmé, že hlavním důvodem podání oznámení je 

snaha zamezit panu XXX vstup do bytu, kde bydlí jeho otec XXX, ale současně v něm má pan XXX 

trvalý pobyt a je jeho vlastníkem. Skutečnost, že se pan XXX dožaduje návštěv svého otce a 

kontroly svého majetku, nenaplňuje znaky přestupku. Ze spisu nevyplývá žádá konkrétní 

skutečnost, že by měl podezřelý XXX konkrétním způsobem vyhrožovat panu XXX. Vy sám jako 

oznamovatel jste ve svém vyjádření na Policii ČR uvedl, že se jedná o „psychický nátlak s náznaky 

výhrůžek“, které jste ale konkrétně nespecifikoval. Z tohoto důvodu oznámení neodůvodnilo 

zahájení řízení o přestupku nebo předání věci a bylo odloženo dle § 76 odst. 1 písm. a) zák. o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, neboť ve věci nebyly naplněny obligatorní znaky 

přestupku proti občanskému soužití. 

Na základě výše uvedeného jsem vyhodnotila Vaši stížnost za bezdůvodnou a postup referentky 

Bc. Kláry Garabiková za správný. 

Nad rámec vyjádření k Vaší stížnosti Vás chci informovat, že omezení styku pana XXX s otcem a 

omezení jeho vstupu do bytu by mohlo být předmětem občanskoprávního řízení, ev. vydání 

předběžného opatření soudu o omezení styku pana XXX se synem XXX.  
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S pozdravem 

 

Ing. Petra Štefečková 

vedoucí odboru správního a vnitřních věcí    

Odbor správní a vnitřních věcí 

Městský úřad Šumperk  
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