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V Mníšku pod Brdy dne 13. 12. 2021 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů tento záznam o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 19. 11. 2021  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná odboru kanceláře starostky. Žádost obsahovala 
následující dotaz. 

 

Ptám se tedy, kdy mu byla udělena (žadatel má na mysli pokutu jednomu ze strážníků) 
a v jaké výši! Toto se řešilo také na Přestupkové komisi a v té době pokuta ještě nebyla 
udělena a bylo tam tvrzeno, že se ničeho nedopustil! Doufám, že nedošlo k 
antidatování dokumentů. Dále je z předmětného 18 min. kamerového záznamu 
incidentu patrné, že došlo také k přestupku dalšího vozidla (viz. konec kamer. 
záznamu) a oprávněně se tedy dotazuji, zdali byla tato osoba také pokutována, popř. 
zdali byla věc podstoupena Přestupkové komisi a MÚ Černošice – odd. dopravních 
přestupků tak, jako má. V případě, že ne, tak opět došlo k nerovnému přístupu 
účastníků předmětného řízení! Stejné místo, stejný přestupek. 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty následující informace.  

Odpovídám na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, kterou odbor kanceláře starostky Městského úřadu Mníšek pod Brdy obdržel dne 
19. 11. 2021, tato žádost byla žadatelem zaslána prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Informace k dané věci jste obdržel na osobních jednáních s paní starostkou Mgr. Magdalenou 
Davis, Ph.D. (řešila se rovněž směna pozemků mezi Vámi a Městem Mníšek pod Brdy) a dále 
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ve sdělení s č. j. MMpB-OKS/10372/21 ze dne 7. 10. 2021.a také ve sdělení s č. j. MMpB-
OKS/10520/21 ze dne 12. 11. 2021.  
 
K Vaší poslední žádosti sděluji a znovu potvrzuji, že strážník, který s Vámi v předmětnou dobu 
přestupek řešil, byl potrestán v souladu se zákonem. Pan                  , kterého rovněž ve své 
žádosti zmiňujete, byl také potrestán v souladu se zákonem. 
 
K antidatování dokumentů, jak ve své žádosti naznačujete, nedochází. 
 
Vozidla, která stojí před přechodem pro chodce na adrese Dobříšská 56 jsou strážníky řešena 
namátkovou metodou. Je pravda, že další vozidlo, které jste spatřil na kamerovém záznamu, 
nebylo Městkou policií Mníšek pod Brdy řešeno. Tato skutečnost byla způsobena tím, že po 
zpracování Vašeho přestupku si strážnicí vybrali zákonem stanovenou přestávku na jídlo a 
oddech, která byla stanovena na časové rozmezí od 13:00 do 14:00 hod. Díky Vašemu 
podnětu se nyní strážníci snaží tomuto problému předcházet a namátkově tento přestupek 
řeší i v tomto čase. 
 

Žádost vyřizoval/a: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí odboru kanceláře starostky 


