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Příloha: 
- Trestní oznámení 

 

 

 

Dne 30.7. jsem byla napadena a ohrožována sousedem panem a jeho otcem. Celou věc jsem 
oznámila Policii ČR. Policie mě vyrozuměla, že celou věc předala jako přestupek pod Č.j

 na MÚ Týnec, přestupkové komisi, dne 18. 8. 2021 a 18. 10. 2021. Doposud jsem nebyla nikým 
informována z MÚ Týnec a z obavy, aby se jednání neopakovalo, se na vás obracím s žádostí o informaci.  
 

 

žádá: Městský úřad Týnec nad Sázavou, přestupková komise 
o poskytnutí informace 
 

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Městský úřad Týnec nad Sázavou o poskytnutí následujících informací: 

 

1) Zda bylo vzdáno rozhodnutí ve věci přestupku pod Č.j
2) Pokud ano, žádám o zveřejnění a zaslání tohoto rozhodnutí. 

 

 

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky. Za poskytnutí informací předem děkuji. 
 

 

 
 

odesláno prostřednictvím datové schránky 

 

 

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, 
bude žadatel v sedmidenní lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. 
V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odložení. 
Před poskytnutím informace může být žadatel vyzván k úhradě nákladů na zpracování poskytnutí informace. 
 



telefon:  317 701 431 http://www.mestotynec.cz 

podatelna@mestotynec.cz 

Česká spořitelna a.s. 
0320082359/0800 
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Město Týnec nad Sázavou 

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 10. 7. 2022 evidována pod JID:

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  

Dne 10. 7. 2022 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

K předmětné Žádosti uvádíme k jednotlivým bodům následující: 

1) Usnesení č. j. ve věci přestupku pod č. j.
bylo vydáno dne 14. 7. 2022 

2) V příloze zasíláme Usnesení č. j.

S pozdravem 

 

Ing. Drahoňovský Petr 

vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 

Příloha: Usnesení 
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