
Uřad městského obvodu Pardubice I
tajemnice úřadu

U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Ev. Č.: 3119/2022
č.j.: UMOI/1612/2022/KÚ/Kř
Spis Č.: 528/2022

V Pardubicích dne 22. března 2022

PoskVtnutÍ informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

žádost o poskytnutí informace ze dne 24. 2. 2022:

Žadatel žádá o poskytnutí informací týkajicich se spisu č.j. úmoi/2600/2018-omsč/př-kup,
který řešil Úsek přestupků městského obvodu Pardubice 1. Spis se týká trestního oznámení
podaného panem z důvodů poškození
záznamového zařízení v chodbě domu
Zároveň žadatel žádá o stanoveni terminu pro nahlédnutí do spisu a pořizenÍ kopií, které
potřebuje k dalšímu řizení.

PoskVtnuti informace:

Termín pro nahlédnutí do spisu je stanoven na den 4. 4. 2022 ve 13.00 hod v kanceláři tajemnice
úřadu. Pokud se nemůžete ve stanovený termín dostavit lze domluvit termín náhradní na
telefonním čísle 466046007 nebo 737276380.

Úřad
lj 7iv la 628

O "ardubice
@
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taje ice Úřadu městského obvodu Pardubice l



Pardubice 20. 2. 2022

Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice l
Kancelář úřadu-Úsek přestupků
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

, k rukám tajemnice paní Ing. G. Křížkové
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věc
Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Informace se týká spisu č.j. ÚMO1/ 2600/2018-OMSČ/PŘ-KUP. který řešil Úsek přestupků ( dále
jen UP) Městského obvodu Pardubice l ( dále jen MOl). Spis se týká trestního oznámení podaného
panem z důvodů poškození záznamového
zařízení v chodbě domu

Žádám opakovaně o informaci, která se týká spisu a k němu přiloženého videa č.j. ÚMO1/
2600/2018-OMSČ/PŘ-KUP ( na Policii ČR Pardubice odd.č.l je vedeno pod č.j. KRPE-22874/PŘ-
2018-170613) zda nedošlo k pochybení, když mi bylo zamítnuto nahlédnout do tohoto spisu a udělat
si jeho kopie. Žádám proto o informaci, která se týká pravdivých skutečností a důvodů pro zamítavé
stanovisko UP MOl k mé žádosti - viz. příloha č. l

Skutečnosti a tvrzení v usnesení UPMO1 uvedené v příloze Č.1 ze dne 15. 3. 2019 jsou nepravdivé,
kauza se týká mé osoby, což potvrzují dvě vydaná vyjádření
l) Policejním prezidiem ČR - příloha Č. 3
2) UPMO1 paní Macharovou a panem Kupkou na pokyn paní Tobolkové, úřednice MOl -

příloha Č. 2

Nevím, proČ si pan Kupka vymyslel tyto nepravdy, které mě velmi poškodily a znevýhodňují. Mám
důvodné podezření o dlouhodobém trestném činu ze strany a jejího komplice

, jejichž jednání je pro mně likvidační na mnoha úrovních.

upmo1 této dvojici zjevně nadržoval, zametal kauzy pod koberec, volil nesprávnou právní
kvalifikaci, úmyslně mě 2x svým usnesením označil jako viníka bez toho, že by mě oznámil, že jsem
vyšetřována. Dále lhal a úmyslně nechával kauzy promlčet. Když to nepůjde jinak, tak se budu
bránit proti tomuto jednání soudní cestou, neboť' se jedná o dlouhodobé poškozování cizích práv. V
případě výše uvedené kauzy se jedná o vážný trestný čin a měl by být, když ho úředníci UP MOl
zhledli, právně překvalifikován a místo toho byla a je snaha mě znemožnit do spisu a videa
nahlédnout a pořídit si kopie spisu a videa.

Zároveň Vás žádám o stanovení termínu pro nahlédnutí do spisu a pořízení kopií, které potřebuji k
dalšímu řízení.

Děkuji za součinnost.

Pro urychlení věci z vaší strany vám posílám příloÍĹy
Přílohy:
č. l - zamítnutí mé žádosti o nahlédnutí do spisu usnesením Sp.zn. ÚMO1/144/2019/PŘ/Kup
č. 2 - seznam kauz z roku 2018 týkající se mé osoby, které mě vydalo UP MOl na základě pokynu

paní Tobolkové, úřednice MOl na kterou jsem se obrátila
č. 3 - seznam z Policejního prezidia ČR
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Sp. zn.: ÚMOJ/1441/2019/PŘ/Kup
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Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice .
Městský obvod Pardubice I

Kancelář úřadu - Úsek přestupků
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

C. j.: ŮMOI/l44l/20l9/PŔ/Kup - 2 V Pardubicích dne 15. března 2019
Vyřizuje: Pavel Kupka
Td.: 466046022. 603458430
E-mail: pavel.kupka@umoj .mmp.cz

USNESENÍ

Úřad iněstského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice l, Kancelář úřadu -
Úsek přestupků (dá/ejen orgán') rozhodl takto:

Podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., spiávní řád (dále jen ,,spíávní řád":
L_ se odepírá

jako dsoĺjč ve smyslu ust. § 38 odst. 2 správního řáclu. nahlédnuti do spisů (nebo jejich části
Č. j. : ÚMO1/2210/2Ô15-OMSČ/PŘ-KuR,_ÚMOI/2461/2018-OMSČ/PŘ-Ma, ÚMOI/Í486l20R

" OMSČLPŘ-Ma, ÚMOU3736/2018-OMSČ/PŘ-Ku!
·, "UMoI/4106nol&oMs6:GKup.

Odůvodnění:

Dne 28.02.2019 obdržel správní orgán písemnou žádost o níožnos
nahlédnutí do spisových materiálů, vedených správním orgánem pod č. j. : UMOj/2210/201:
OMSČ/PŘ-Kup. ÚMOl/246l/2018-OMSČ/PŘ-Ma, ÚMOI.'3486/2018-OMSC/PŘ-Ma. ÚMO1/260
2018-OMSČ/PŘ-Kup, ÚMOI/3736/2018-OMSČ/PŘ-Kup. ÚMOl/4j06/2018-OMSČ/PŘ-Klip.
VzMedeni k tomu, že shora jmei1oyaná, jako osoba usilující o nahlédnutí do spisu, není účastníke
žádného řízení, vederíého správním orgánem u výše u,vedenýcA.Qzj]ámel}ých věci a ani ofsahem s'
písemné žádosti neprokázala právni zájem nebo .jiný vážný důvod: rozhÓjl správni orgán tak, jak
výše uvedeno.

Poučení:
' Proti tomuto usnesenf se lze podle § 76 Mst. 5 správního řádu odvolat do J5 dnů ode dne jeho (yznám¢

k Magistirátu inčsta Pardubic, odboru vnitřních věci. oddělení přestupků. OdvojánI se podává prostřednictv
podání k Úřadu městského obvodu Pardubice l, Kanceláři iiřádu - Úseku přestupků.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá oc$kladný účinek.

'
gvěi Kupká"

Ktlgeáář úiádu - Úsek přesíupkú

,r'

- tOlO usncseni 5l" oznamujc pouze osobč.jíž se odepřeni týká
- toto usnesení lze vj'dat bez pfcdchoziho řízení podmínek uvedeuých v § 76 odst 2 správního řádu
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ciňe 27.06.2018 předán soupis oznámení přijatých
Pardubice I, Odborem majetku a správních čjnností — Úsekem
27.06.2018 - viz příloha. .'

P'?'
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ÚMOI/2461/2018-OMSČ/PŘ-Ma -

' - Vypnuti .jističů
- Sděleni, že načerno odebírá elektřinu
- Odcizeni svazku klíčů
- Řízení uzavřeno y" A! Í:

-) 7Áí/"j- MU
Ĺn C"/ C'uC"Ž'-

l' e ÚMOI/3486/2018-OMSČ/PŘ-Ma -

- Vypnuti jističů ,: ". '
- Bránění v kontrole elektroměru "' ,';" e? ':'-{ ..i.;,' xm i""!"' p,1" '.': ",,,:j'",' í;y -t"-' ň'r
- Zabráněni ve vstupu do domu, rozbiti keramického tubusu a vázy
- Vypnutí jističe
- Řízení uzavřeno P"

(1jmoi/2600/2018 OMSČ/PŘ-Kup 'í""}

,..,,..,,,,- Poškození záz!laII](?vého.u!i'íze~ljí ., ~,,,.~t
- Natřeni části rozvaděče .jisticé neziiámou látkoll

ÚMOI/3736/2018-OMSČ/PŘ-Kup -

- Parkování
- Řízeni uzavřeno

ÚMOI/4106/2018-OMSČ/PŘ-Kup -

- Odcizeni nákupní taškrY
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POL1CEJNĹ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor pověřence pro ochranu osobních údajů

PCR99ETRpo425758

" . . '.' ..

P
P

Č. j. PPR-7973-4/ČJ-2021-990115
L

Praha 4. únOra 2022

Počet listů: 1
přýpha: 1/8

,Žádost o informace o zpracování osobních údajů - vyrozumění

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo dne 28. ledna 2022 Vaše podáni učiněné
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v němž žádáte o poskytnuti
informace o vyřízení Vaší žádosti ze dne 19. února 2021, která byla částečně vyřizována Policejním
prezidiem České republiky. Z tohoto důvodu bylo Vaše podání ze dne 28. ledna 2022 postoupeno
ze strany Krajského ředitelství policie Pardubického kraje na PolicejnI prezidium České republiky.
K uůedenému sdělujeme následujici.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo dne 19. února 2021 Vaše podání, které jste
učinila na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k lnformacím, a v němž jste žádala
o sdělenI informace o správních řízeních a trestních oznámeních z let 2000 - 2020, která byla
šetřena Oddělením č. 1 Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a která se týkala Vaší osoby
coby oznamovatele anebo osoby, proti niž byly předmětné věci vedeny. Podání bylo věcně
příslušným útvarem posouzeno podle svého obsahu a v souladu s § 2 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyhodnoceno jako žádost o sděleni informace
o zpracování osobních údajů podle § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, s výjimkou písmen h), i) a j), která byla postoupena v návaznosti na procesní postaVení Vaší
osoby ve spisovém materiálu věcně příslušnému útvaru Policie České republiky k přímému vyřízení
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sdělením policejnIho prezidenta č. j. PPR-7973-1/ČJ-2021-990115 ze dne 19. dubna 2021 byla Vaše
žádost v části vyřizované Policejním prezidiem České republiky výřízena a dne 27. dubna 2021 bylo
předmětné sdělení zasláno na adresu uvedenou v podání, tj. na adresu
Pardubice, přičemž dne 17. května 2021 bylo navráceno na policejní prezidium České republiky zpět
jako nevyzvednuté. Tímto Vám sdělení policejního prezidenta č. j. PPR-7973-1/ČJ-2021-990115
ze dne 19. dubna 2021 opětovně zasíláme coby přílohu k tomuto dopisu.

Mgr. Petra Červenková, MBA
koordinátor

I

Za správnost hotovení:
l

:::=!!'°:I'"/"
podepsáno elektronicky

PO BOX 62/K-SOU
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 835 775
Fax: 4-420 974 835 430
Email: epodatelna.policie@pcr.cz
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za přestupky a řízení o nich, ukončena dne 14. března 2018 oznámením přestupku na Úřad
městského obvodu Pardubice 1, U Divadla 828, 530 02 Pardubice. O stavu šetřeni jste byla
písemně vyrozuměna. Plánovaná ska'tační lhůta spisového materiálu je v souladu se spisovým
a skartačním plánem stanovena na rok 2. .:?',9 ĺČ' /x'Luc Jď';" 3á

Pod č. j._ KRpE-22874/pŘ-2018-170613..-jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci
přestupku proti "majetku poále"§ "8 ocfsi 1" písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, a přestupku proti občanskému soužití podie § 7 odst. 1 písm. C) bod 3 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Věc byla řešena příslušným orgánem .obvodního
oddělení 1, Územního odboru Pardubice a následně podie § 74 odst. 2 zákona č. 25Ó/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ukonCena dne 6. dubna 2018 oznámením
přestupku na Úřad městského obvodu Pardubice 1. U Divadla 828, 530 02 Pardubice.
Plánovaná skartační lhůta spisového materiálu je v souladu se spisovým a skartačním plánem
stanovena na rok 2024.

Pod č. j. KRPE-27785/TČ-2018-170613 jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci přestupku
proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Vzhledem k výši škody se nejednalo o podezření ze spáchání přečinu krádeže podle § 205
odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 trestní zákoník. Věc .byla řešena příslušným orgánem
obvodního oddělení 1, Územního odboru Pardubice a následně podle § 159a odst. 1 písm. a)
zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, dne 29. května 2018 odevzdána k projednání přestupku
na Úřad městského obvodu Pardubice 1, U Divadla 828, 530 02 Pardubice. O stavu šetření jste
byla písemně vyrozuměna. Plánovaná skartační lhůta spisového n]ateriáju je v souladu
se spisovým a skartačním plánem stanovena na rok 2029.

Pod č. j. KRPE-27790/TČ-2018-170613 jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci přečinu
poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Věc byla řešena
příslušným orgánem obvodního oddělení 1, Územního odboru Pardubice. O stavu šetření jste
byla písemně vyrozuměna. Plánovaná skaRačni lhůta spisového materiálu je v souladu
se spisovým a skartačním piánem stanovena na rok 2029.

Pod č. j. KRPE-28956/PŘ-2018-170613 jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci
přestupku proti majetku podle § 8 odst. '1 písm. a) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích. Věc byla řešena policejním přlslušným orgánem obvodního oddělení 1, Územního
odboru Pardubice a následně podle § 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ukončena dne 4. května 2018 oznámením přestupku na Úřad
městského obvodu Pardubice 1, U Divadla 828, 530 02 Pardubice. O stavu šetřeni jste byla
písemně vyrozuměna. Plánovaná skartační lhůta spisového materiálu je v souladu se spisovým
a skartačním plánem stanovena na rok 2024.

Pod č. j. KRPE-28959/ČJ-2018-170613 jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci oznámení
na neoprávněné umistěnÍ kamerového systému, který zabírá společné prostory domu
a zahrady. Věc byla řešena příslušným orgánem obvodního oddělení 1, Územního odboru
Pardubice. Na základě vyjádřeni Úřadu pro ochranu osobních údajů byla věc bez dalšího
opatření dne 4. května 2018 založena, o čemž jste byla písemně vyrozuměna. Plánovaná
skartační lhůta spisového materiálu je v souladu se spisovým a skartačním plánem stanovena
na rok 2024.

Pod č. j. KRPE-38550/TČ-2018-170613 jsou zpracovávány Vaše osobní údaje ve věci přestupku
proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Vzhledem k výši škody se nejednalo o podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
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