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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 25. května 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o:
1. Usnesení Policie ČR o odložení podezření ze zpronevěry v případě vydávání časopisu Hobulet,
kde byla podezřelá jednatelka společnosti Mauri
. Pokud byla stížnost Městské části
proti odložení, tak prosím i usnesení policie o reakci na tuto stížnost.
2. Usnesení policie o odložení podnětu ve věci vydávání Hobuletu, který směřoval vůči
představitelům rady MČ.
Odpověď požadujete zaslat e-mailem, případně na adresu pro doručování:
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme.
V přílohách předkládáme:
Příloha č. 1 – Usnesení Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, SKPV, č.j.: KRPA28142-2/TČ-2017-000095-CHV - odložení trestního oznámení ve věci podezření ze spáchání
trestného činu zpronevěry.
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Příloha č. 2 – Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze, oddělení ekonomické
kriminality, č.j.: 1 KZN 45/2017-22 – rozhodnutí o stížnosti poškozené MČ Praha 7 proti usnesení
policejního orgánu.
Příloha č. 3 – Usnesení Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha I, SKV, č.j.: KRPA295846/TČ-2015-001193-MAR – odložení trestního oznámení ve věci podezření ze spáchání
trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytnuté informace ve vztahu
k osobním údajům anonymizované.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.

Podle § 5 odst. 3, věta druhá, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, povinný subjekt zveřejňuje, že požadovaná usnesení byly žadateli
v požadovaném rozsahu poskytnuty.
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