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V Brně dne 12.2.2018 
 

Č.j. UDH - INF - 1/2018 
Č.j. UDH - 1179/2017 

Č.j. UDH - 940/2017 
Č.j. UDH - 841/2018 

 
 

 
 
Vážený pane xxxxx, 
 
 
obdrželi jsme k vyřízení Vaši žádost o poskytnutí informace, jak náš Úřad naložil s vašimi podněty 
zaslanými ve dnech 15.9.2017, 13.10.2017 a 11.12.2017. 
 
K jednotlivým dotazům  Vaší žádosti o informace uvádíme: 
 

1. informace, jak Úřad naložil s mým podnětem ze dne 15. 9. 2017 (text na webu vecernikpv.cz o 
PhDr. Petru Sokolovi), zda bylo z moci úřední zahájeno řízení, jaké Úřad učinil úkony 
 
- podání bylo přiděleno č.j. UDH - 841/2017, po provedeném šetření bylo zahájeno řízení o 

přestupku, kterému bylo přiděleno č.j. UDH-SPR – 10/2017,  v přestupkovém řízení bylo 
vydáno rozhodnutí, které dne 16.11.2017 nabylo právní moci 

 
2.   rozhodnutí ve věci dle bodu 1., bylo-li vydáno – rozhodnutí  

Rozhodnutí je součástí vyřízené žádosti o poskytnutí informace, kterou naleznete na našem 
webu  
https://udhpsh.cz/wp-content/uploads/2017/12/STAN-UDH-1160_2017-2_sdělení-o-
poskytnutí-informace-1.pdf 

 
3. informace, jak Úřad naložil s mým podnětem ze dne 13. 10. 2017 (rozhovor s Ladislavem 

Oklešťkem na webu olomouckadrbna.cz), zda bylo z moci úřední zahájeno řízení, jaké Úřad učinil 
úkony  
 
- podání bylo přiděleno č.j. UDH - 940/2017, po provedeném šetření bylo zahájeno řízení o 

přestupku, kterému bylo přiděleno č.j. UDH-SPR - PS 41/2017,  v přestupkovém řízení byl 

https://udhpsh.cz/wp-content/uploads/2017/12/STAN-UDH-1160_2017-2_sdělení-o-
https://udhpsh.cz/wp-content/uploads/2017/12/STAN-UDH-1160_2017-2_sdělení-o-


dne15.1.2018 vydán Příkaz, proti němuž byl dne 22.1.2018 podán odpor, řízení tedy 
pokračuje a dosud není skončeno. 
 

 
 

4. rozhodnutí ve věci dle bodu 3., bylo-li vydáno 
- v přestupkovém řízení byl dne 15.1.2018 vydán Příkaz, proti němuž byl dne 22.1.2018 

podán odpor, kterým byl Příkaz zrušen, řízení tedy pokračuje a dosud není skončeno. 
 
 

5. informace, jak Úřad naložil s mým podnětem ze dne 11. 12. 2017 (článek KDU-ČSL v 
Prostějovských radničních listech), zda bylo z moci úřední zahájeno řízení, jaké Úřad učinil úkony 

 
- podání bylo přiděleno č.j. UDH - 1179/2017, na jeho základě bude zahájeno správní  řízení 

vydáním příkazu 
 
 

 
 

 
 

 
………………………………………. 
   Mgr. Vojtěch Weis 
    předseda úřadu 


