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SDĚLENÍ O ODLOŽENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Kroměříž obdržel 04.02.2019 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)o poskytnutí
informací na otázky:
1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří
„předzahrádky“?
2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená
sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce
na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či
službu?
3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována,
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?
4. 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.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace
vztahující se k jejich působnosti.
Vzhledem k tomu, že problematika se týká zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů a tato nenáleží do působnosti obcí, nevztahují se Vámi
požadované informace k působnosti města Kroměříž. Orgány příslušné k výkonu dozoru nad
dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů jsou uvedeny v § 7 tohoto zákona.
InfZ nezná postoupení nebo předání věci. Z tohoto důvodu Městský úřad Kroměříž Vaši
žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.

1

Poučení:
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Městského
úřadu Kroměříž podat stížnost podle § 16a InfZ, a to u Městského úřadu Kroměříž ve lhůtě do
30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Zlínského kraje.
Otisk razítka

JUDr. Irena Gráfová
právník úřadu
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