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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 
(dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů) 
 
o poskytnutí informace: správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu 
(dále jen ochrany pokojného stavu) dle § 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ) 
 
1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil váš Magistrát/Městský úřad v roce 

2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika 
případech 

 
2) Pokud ANO uveďte stručný popis1 v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých 

případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu. 
 
3)  Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým 

výsledkem 
 
4) Kdo je u vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu 
 
5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ 

právní vzdělání? 
 
Poskytnuté informace zašlete do datové schránky žadatele v zákonné lhůtě. 
 
Děkuji za poskytnuté informace 
 
 
B. K. J. 
 
 
 
 
 
 
1  Při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
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Odpověď na žádost o poskytnutí informace 
 
Městský úřad Ústí nad Orlicí obdržel dne 01.02.2011 Vaši žádost o poskytnutí informace 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ohledně sdělení informací týkajících se správního řízení ve věci ochrany 
před zásahy do pokojného stavu (dále jen ochrany pokojného stavu) dle ust. § 5 Občanského 
zákoníku (dále jen OZ). Jde konkrétně o informace: 
1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil Váš městský úřad v roce 2010 podnět 
podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle ust. § 5 OZ a v kolika případech. 
2) Pokud ANO, uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých 
případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu. 
3) Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým 
výsledkem. 
4) Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného 
stavu. 
5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle ust. § 5 
OZ právní vzdělání? 
 
K výše uvedenému Vás sdělujeme následující: 
1) V roce 2010 náš správní orgán neřešil žádný případ ve věci pokojného stavu dle ust. § 5 
OZ. 
2) a 3) Nic. 
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4) V případě nápadu ve věci dle ust. § 5 OZ je s ohledem na jeho obsah určena v souladu 
s organizačním řádem příslušná oprávněná úřední osoba odboru dopravy, silničního 
hospodářství a správních agend zdejšího úřadu. 
5) Ano. 
 
S pozdravem 
Jaroslav Ešpandr 
Vedoucí odboru 
 
 
 
 
Tyto dokumenty jsou upraveny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 


