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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane magistře,   

 

dne 23.03.2016 jsme obdrželi a zaevidovali Vaší žádost o informaci, dle  zákona č. 106/1999 
Sb. Žádost se týkala informace k zákonu č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“).  
K Vašim dotazům uvádíme následující: 
 
V kolika p řípadech Váš Ú řad jakožto eviden ční orgán dle § 14 zákona č. 159/2006 Sb., 
o st řetu zájm ů (dále jen „ZSZ“) v období od 1. ledna 2014 do dneš ního dne ve řejné 
funkcioná ře ve smyslu ZSZ:  
 
1. žádal o dopln ění informací dle § 14 odst. 2 písm. d) ZSZ;  
 

Městský úřad Louny jakožto evidenční orgán dle § 14 ZSZ nikdy nežádal o doplnění 
informací dle § 14 odst. 2 písm. d) ZSZ. 
 

V kolika p řípadech bylo ve stejném období na základ ě informací eviden čního orgánu 
dle § 14 ZSZ p řestupkovou komisí:  
 
2. zahájeno p řestupkové řízení na základ ě oznámení eviden čního orgánu dle § 13 odst. 
7 ZSZ,  
 
V žádném případě nebylo zahájeno přestupkové řízení na základě oznámení evidenčního 
orgánu dle § 13 odst. 7 ZSZ. 
 
3. postoupeno projednávání p řestupku dle ZSZ jinému správnímu orgánu podle § 14 
zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu,  

V žádném případě nebylo postoupeno projednávání přestupku dle ZSZ jinému správnímu 
orgánu podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu. 
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4. skon čeno p řestupkové řízení o p řestupku dle ZSZ s ve řejným funkcioná řem  
 
a. uložením sankce napomenutí dle § 11 odst. 1 písm . a) zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích (dále jen „ZP ř“),  
 
V žádném případě 
 
b. uložením sankce pokuty dle § 11 odst. 1 písm. b)  ZPř,  
 
V žádném případě 
 
c. bylo od uložení sankce upušt ěno podle § 11 odst. 3 ZP ř.  
 

V žádném případě 

 

Zároveň se velice omlouváme, že požadované informace nebyly zaslány v zákonem 

stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti. Žádost byla omylem ve spisovém 

systému, mezi ostatními žádostmi o informaci, označena jako vyřízená, aniž by tomu v tomto 

případě tak bylo.  

 

S pozdravem 

 
 

 

 

 

 

 

Michal Ovšonka , v.r.  
vedoucí úseku vnit řní správy ú řadu  
MÚ Louny  


