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Pan

Vy ízení žádosti o informace dle zák. . 106/1999 Sb.
Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 3.10.2012, týkající se Vašeho oznámení
p estupku na Policii R, Obvodní odd lení Morkovice ze dne 1.6.2012 Vám sd lujeme následující:
Oznámení p estupku bylo Komisi k projednávání p estupk m sta Krom íže doru eno policií
dne 9.7.2012. Tento správní orgán zahájil pod .j. 01-C/042426/KPP-228/12 šet ení pro podez ení
z p estupku proti ob anskému soužití schválností, kterého se m la dopustit tím, že v m síci kv tnu
2012 nast íkala na Váš pozemek neznámou látku. Paní p i podání vysv tlení uvedla, že v té dob
provád la post ik proti plísni a mšicím na svém pozemku a dávala pozor, aby jím nezasáhla sousední
pozemek pana . Protože správní orgán nem l jiné d kazy i podklady pro zahájení p estupkového
ízení, v c dle § 66 odst. 3 písm. a) zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích z d vodu d kazní nouze
odložil.
Oznámení p estupku od policie neobsahuje žádný záznam o odebrání vzork z Vaší zahrady,
jejich p ípadném rozboru, zda nejde o jedovaté látky a pod., o kterých se zmi ujete ve Vaší žádosti o
informace, proto se jimi náš správní orgán ani nemohl zabývat. V p ípad , že by šlo o n jaké ohrožení
jedovatými látkami, nebyl by to kompetentní ešit náš správní orgán jako p estupek proti ob anskému
soužití, ale policie jako trestný in, nebo jiné orgány na úseku zdravotnictví i životního prost edí, na
které by jste se musel obrátit.
S pozdravem

JUDr. Milan Fritz
p edseda Komise k projednávání p estupk
m sta Krom íže

