
Úřad městského obvodu Pardubice I 
tajemnice úřadu 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Ev. Č.:  10059/2022      V Pardubicích dne 19. září 2022 
Č.j.: UMOI/5463/2022/KÚ/Kř 
Spis č.: 1756/2022 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 9. 2022: 
Žadatel žádá o poskytnutí informací ve věci, které byly řešené na úseku přestupků a jsou 
vedena pod číslem jednacím: 
Č.j. ÚMO1/3736/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
Č.j. ÚMO1/4106/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
Č.j. ÚMO1/4876/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
Č.j. ÚMO1/4877/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
Č.j. ÚMO1/4809/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
Č.j. ÚMO1/4810/2018 – OMSČ/PŔ-KUP 
 
Požadované informace: 

a) Kdo je osoba žalující 
b) Kdo je osoba žalovaná 
c) Čeho se jednotlivé kauzy týkají (o jaké přestupky jde) 

 
Poskytnutí informace: 
Pozn.:  přestupkové právo nezná termíny „žalující“, „žalovaná“ 
ÚMOI/3736/2018-OMSČ/PŘ-KUP 
Věc přestupku proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě dle ust. § 4 odst. 1 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jehož se měla dopustit A. P. tím, že ve dnech 15.1.2018 
a 31.1.2018 měla zaparkovat své vozidlo zn. Škoda Fabia RZ 4E41735 v ulici Kostelní 
u domu č. p. 119, kdy neměla zcela viditelnou parkovací kartu, čímž měla porušit Čl. 3 písm. a) 
Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích.  
Oznamovatel: Městská policie  
Podezřelý z přestupku: A. P.  
 
ÚMOI/4106/2018-OMSČ/PŘ-KUP 
Věc přestupku proti majetku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, jehož se měl dopustit J. M., ve společném domě na adrese Kostelní 
104, Pardubice tím, že měl z chodby domu odcizit A. P. její tašku s nákupem, čímž ji měl způsobit 
škodu ve výši 301,--Kč. 
Oznamovatel: A. P.         
Podezřelý z přestupku: J. M. 
 
ÚMOI/4876,4877/2018-OMSČ/PŘ-KUP 
Věc přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, jehož se měli dopustit J. M. a D. V., tím, že dne 24. 6. 2018 od 
20:00 hodin do 9:00 hodin dne 25. 6. 2018 v přízemí domu č. p. 104 v ulici Kostelní v Pardubicích, 
měli nezjištěným způsobem rozlít před vstupní dveře ateliéru sdružení TESLA neznámou 
zapáchající látku, kdy toto A. P. považovala za schválnost. 
Oznamovatel: A. P. 
Podezřelý z přestupku: J. M. a D. V. 



 
ÚMOI/4809/2018-OMSČ/PŘ-KUP 
Věc přestupku proti majetku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, jehož se měla dopustit D. V. tím, že dne 21. 5. 2018 v době kolem 09:00 
hodin na adrese Kostelní 104, Pardubice, na zahradě domu, měla A. P. odcizit sluneční clonu 
z fotoaparátu, která ležela na zemi.  
Oznamovatel: A. P. 
Podezřelý z přestupku: D. V. 
 
ÚMOI/4810/2018-OMSČ/PŘ-KUP 
Věc přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 
Sb., o některých přestupcích, jehož se měla dopustit A. P., tím, že dne 21.5.2018 v době kolem 
09:00 hodin na adrese Kostelní 104, Pardubice na zahradě domu, kdy po předchozí slovní rozepři 
s D. V., ohledně odcizení sluneční clony z jejího fotoaparátu, tuto měla fyzicky napadnout, a to 
tak, že ji měla poškrábat na rukách, když od ní vymáhala navrácení sluneční clony k fotoaparátu. 
Oznamovatel: D. V. 
Podezřelý z přestupku: A. P.  
  

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Křížková 

tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  


